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  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पोललसाांची घरे बाांधताना ब्रँडडे िां पनीच् या सिविधा पिरवि याबाबत 
  

(१)  ४५६२ (१०-०४-२०१५).  श्री.जगन्नार् लशांदे : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात त  ल साेपपाच जाार जप् ्र ूखखींेाचप मालक ससलप् या पोलीसाींसा घ ेरप 
 ाींधताना आतापयतं कु ् याजी रकाकारची काीाी पेतली नस्यानप स् पािधीत या इमारती 
ननिासी योग् य नस् याचप  पष ् ाा् याचप पोलीस गनजननमा म मींेीाचप मजासींचालक याींनी 
शासनास कीविलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) पोलीसाींची ेरप  ाींधताना कीं त्रा्दाराींनी ेराींची ननर्म ती करुन आिश् यक ् या रँडेेपे  कीं पनी या 
सुविधा पुरिाव् या याविीयीची एक सवि तर ननयमािली मजाराष र पोलीस गनजननमा म मींेीानप 
तयार कप ली आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस् यास, सदरजख ननयमािलीचप थोे् यात  िरुप काय आजप ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०२-२०१६) : (१) राज्यातील  जुताींशी ठ कामी पोलीसाींची ननिासथानप 
ाुनी सस्यामुीप ननिासथानप ाीम  ि नादरुुत सस्याचप मजाराषर पोलीस गनजननमा म ि 
क्याम मजामींेीानप कीविलपलप आजप. 
(२) जोय. 
(३) सदरील ननयमािलीत पुढील  ा ीींचा समािपश कप लपला आजप :- 
1) र्समें्-ultra tech/ACC/Birla Plus/Birla Gold/Vasavdalla/ Ambuja. 
2) लोखींे (Steel)- Tiscon / Vizac/ Jindal/ sail/ Tata. 
3)  ाींधकामाया वि्ा (bricks)- Siporex/ Ultra tech/ Magicrete Ecolite. 
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4) दरिााप (Door). 
i) water proof doors Anchor Century/ Green 
ii) FRP- House of Door/Perma Funish Syntex/ Everest 
iii) दरिाााया ाोेमीया ितख (door fixtures & fastening) shalimar / Vinus 

५) नानगनज/शौचालयामधील ूाींेी (Sanitory fiting) Hindware/ Cera /Jaquar/Jonson/    
   Perryware 
६) लादी (Flooring Tiles) Kajaria/Jonson / Nitco/Rak. 
७) रींग (Paint) Asian/Neorlac/Burger/ Dulux. Polymer Based external Paint-Apex  
   from Asian Paints/Excel from Berolax shalimar/ Berger. 
८) CPVC िाठजनी - Finolex /Suprim/ Jain/ Ashtral. 
९) मो्ार पींप -Kirloskar Crompton. 
१०) नी ाोेमीया ितख (Plumbing fitting) Jaquar/ Johnson/ Ess-Ess. 
११) विद्युत ितख (Electrical fitting)- 
    i) indoor electrical fitting-Philips/Wipro/Havells/Bajaj/Anchor/Crompton/L&T. 
    ii) indoor Wiring &a Casing -Finolex polycab/Anchor/L&T. 
  

___________ 
  

मिांबईत एसआरए योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

(२)  ४७४१ (१०-०४-२०१५). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
गहृतनमाथण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ईत एसआरए मुदतीत पखम  न करमा-या विकासकाक खेन न ाालपली दींे िसखली तसपच 
 मा  ् काे  िा्पा या विलीं ा ा त कीं त्रा्दाराक खेन दींे िसुली न ाा् यानप एसआरएचप नकुसान 
ाा् याचप तसपच मुदत  पिी या र् कमाींम् यप १० को्ीचा गैरव्यिजार ाा् याचा आषेपपप लपखा 
पररषेपमात करण् यात आला आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, उ् त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय, 
(३) सस् यास, चौकशीत काय आढीखन आलप ि तद्नुसार एसआरएम्यप गैरव् यिजार 
करमाऱ याींिर शासनानप कोमती कारिाई कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(४) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०५-०३-२०१६) : (१), (२) ि (३) जोय. 

ाोपेपट्टी पुनि सन योाना पखम  न करमाऱया विकासकाींक खेन दींे िसखल करण्याची 
तरतखद ननयमािलीम्यप नाजी. सदरची ितखस्थती मा.लोकलपखा सर्मतीसमोर सादर करण्यात 
आली आजप. 
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 सन २०१२-१३ म्यप मजालपखापाल याींया लपखा पररषेपा पथकानप उपस्थत कप लप्या 
पररछपद-७ नुसार मप.मा  ्काे  आय्ी सो्युशन र्लर्म प्े याींचपक खेन करारनाम्यातील पॅन््ी 
्लॉा क्र.४ ि ५ मधील दींेा्मक तरतुदीनुसार विलीं ा ा त रु.५,९८,७९९/- इतकी दींेाची 
र्कम िसुल करण्यात आली आजप. 
     मुदत  पिीया रु.१० को्ी इत्या र्कमपया आषेपपपा ा त सदर र्कम परत 
र्मीविण्यासा घ मा.मुीं ई उच न्यायालय यपथप  प््  ेक ऑफ इींडेया, िागीप इ प्् शाखा 
याींयाविरु्द समरी सख् दाखल करण्यात आला ससखन मा.उच न्यायालयाया ननदेशानुसार 
 ेकप नप समरी सख्या नािप रु.१० को्ी र्कमपची मुदत  पि कप ली आजप. मा.उच न्यायालयाया 
सींनतम ननकालानींतर सदरची र्कम ाोपेपट्टी पुनि सन रकााधधकरमाकेप पेण्या ा त ननम य 
जोमार आजप. या रकाकरमी त्कालीन लपखाधधकारी ि उपलपखापाल याींना ननलींब त करण्यात आलप 
ससखन विूागीय चौकशीची काय िाजी सुरु आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  
पार्री (जज.परभणी) येर्ील श्री.साईबाबा याांच् या जन् म भूमीचा आराखडा तयार िर याबाबत 

  

(३)  ५४७१ (०८-०४-२०१५).   श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दपश विदपशातील ूाविकाींचप श्रद्धा थान ससमा-या पाथरी (स्ा.परूमी) यपथील श्री.साई ा ा 
याीं या ान् मूखमी या आराखेा तयार करण् या ा त त् कालीन मा.मुख् यमींत्री याींनी 
स्ा् जाधधकारी, परूमी याींना सन २०१४ म्यप आदपशीत कप लप जोतप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, स्ा् जाधधकारी, परूमी याींनी सदर आराखेा शासनाकेप सादर कप ला आजप काय, 
(३) सस् यास, सादर कप लप् या आराखेयास शासनानप मींाुरी ठदली आजप काय, 
(४) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०२-२०१६) : (१) नाजी. 
     तथावप, श्री.दरुा मी सद्ुलाखान लतीफखान ऊफ   ा ााानी, विधानपररीद सदय याींनी 
त्कालीन मुख्यमींत्री मजोदय याींना या ा त विनींती कप ली जोती. 
(२) ि (३) नाजी. 
     स्ा्जाधधकारी, परूमी याींनी श्री.साई ा ा याींया ान्मूखमीचा आराखेा सादर 
करण्या ा त मुख्याधधकारी, पाथरी नगरपररीद याींना सखधचत कप लप आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
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शेततळयाांची ि गततमान पाणलोट के्षत्राची िामे तनिृष्ट्ट दजाथची िेल्याबाबत 
  

(४)  ५८९१ (१६-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मिांड,े श्री.सितनल तटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२ तप २०१४ या कालािधीत गींगाखपे, स्ातुर, सपलख आणम मानित (स्ा.परूमी) 
तालु्यात कन ीी खा्यात तपथील तालकुा कन ीी सधधकारी याींनी  पकप दार ि शपतकरी याींना 
जाताशी धरुन नाला ेीग, शपततीयाींची ि गनतमान पामलो् षेपपत्राची कामप जी स्यींत ननकन ष् 
दाा ची करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यिजार कप ला आजप जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, या रकाकरमाची शासनानप तातेीनप चौकशी करुन दोीी सधधकारी,  पकप दार 
याींयािर तातेीनप कारिाई करािी म्जमखन तपथील नागररकाींनी सन २०१४ म्यप ि ्या 
सुमारास मा.वि.कन .स.स. लातखर आणम स्ा्जा सधीषेपक कन ीी सधधकारी, परूमी याींयाकेप 
तक्रारी दाखल कप लप्या आजपत जप खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, शासनानप िरील रकाकरमाची चौकशी कप ली आजप काय, ्यात ्याींना काय 
आढीखन आलप, सदर रकाकरमात कोमकोम्या सधधकाऱयाींचा समािपश ससखन ्याींनी ककती 
रुपयाींचा गैरव्यिजार कप ्याचप आढीखन आलप आजप, 
(४) सदर रकाकरमात दोीी ससमाऱया सधधकाऱयाींिर शासनानप कोमती कारिाई कप ली आजप, 
(५) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्रीमती पांिजा मिांड े(२५-०२-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
      सदर कालािधीत पामलो् ि ालसींधारमाची कामप कोमतपजी  पकप दार सथिा शपतकरी 
याींया माफ त कप लपली नाजी. तथावप, सन २०१३-१४ म्यप नोंदमीकन त मर्शनधारकाींक खेन कामप 
करून पेण्यात आलपली आजपत. सदरजख कामाची मोामापन पुस्तकप म्यप नोंद करण्यात आलप 
ससखन मर्शनधारकाींना आर्ीाीएस/धनादपशाद्िारप र्कम सदा कप लपली आजप. 
(२) जप खरप नाजी. 
      सदरजख रकाकरमाशी सीं ींधीत कोमतीजी तक्रार दाखल ाालपली नाजी. 
(३), (४) ि (५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

जलसांपदा विभाग, सोलापूर येर्े िायथिारी अलभयांता याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(५)  ५९०१ (०९-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मिांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सितनल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.एन.आर.कारीमुींगी, काय कारी सर्ूयींता  थाननक  तर ालसींपदा विूाग, सोलापखर याींनी 
सन २०१३-२०१४ म् यप शासनानप ठदलप् या ५० को्ीचा सींपुम  ननधी जा माुर सीं थाींना आधथ क 
गैरव् यिजार करुन ठदलपला आजप, जप खरप आजप काय, 
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(२) सस् यास, सदर या ननधीतखन सुर्शषितषेपत  परोागाराींना ३३ ्् कप  कामप दपण् याचा शासनाचा 
ननम य ससताना श्री.कारीमुींगी याींनी सदर या सींे्नपला न विचारात सींपखम  ननधी िा्प कप लपला 
आजप, जप खरप आजप काय, 
(३) सस् यास, सोलापखर यपथील सुर्शषितषेपत  परोागार सींे्नपनप आप् या विविध मागण् याींचप 
ननिपदन राज् याचप मााी मुख् यमींत्री, मााी ालसींपदा मींत्री, मुख् य सर्ूयींता ालसींधारम 
विूागास ठदनाींक २८ फप रँडुिारी, २०१४, १ माच , २०१४ आणम ५ माच , २०१४ रोाी ठदलपलप आजप, 
जप खरप आजप काय, 
(४) सस् यास, ् या सींे्नपनप आप् या विविध मागण् यासा घ ि श्री.एन.आर. कारीमुींगी 
याीं यािर कारिाई करण् यासा घ ठदनाींक १३ माच , २०१४ रोाी सोलापखर यपथप कुम ा नाका यपथील 
पा् ींधारप काया लयासमोर उपोीम कप लपलप जोतप, जप जी खरप आजप काय, 
(५) सस् यास, शासनानप िरील रकाकरमाची चौकशी कप ली आजप काय, ् यात ् याींना काय 
आढीखन आलप, ् यानुसार शासनानप सीं ींधधत दोीी ससमा-या सधधका-याींिर कोमती कारिाई 
कप ली आजप िा करण् यात यपत आजप, 
(६)  नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्रीमती पांिजा मिांड े(१८-०२-२०१६) : (१) ि (२) जप खरप नाजी. 
     मींाखर कामाींची ननविदा रकाकक्रया करताना साि ाननक  ाींधकाम विूागाचा शासन ननम य 
क्र.सीए्ी ०७/०६/रका.क्र.९४/इमा २, ठद.१६.११.२००६ म्यप मींाखर सजकारी सींथा, सुर्शषितषेपत 
 परोागार सर्ूयींता ि पात्र नोंदमीकन त ननयर्मत कीं त्रा्दार याींयाम्यप ३३:३३:३४ सशा सुत्रानप 
िा्प करण्याचप आदपश आजपत. ्यानुसार ननविदाीं ा त काय िाजी करण्यात आलपली आजप. 
     सामान्य रकाशासन विूागाचा शासन ननम य मातींस/नती-२०१२/रका.क्र.२७३/३९, 
ठद.१९/०१/२०१३ नुसार रु.१० लषेप ककीं मतीिरील सि  ननविदा ई-ननविदा रकामालीद्िारप 
मागविण्याचप आदपश आजपत. 
    ्यारकामामप एकख म ७९७ ननविदाींपैकी २२० (२८%) कामप कप िी सरु्शषितषेपत  परोागार सर्ूयींता 
याींना िा्प करण्यात आली आजपत. कामाया िा्पाया रकामामात स्प  दल ाालपला आजप. 
तथावप सि  ननविदा रकाकक्रया ई-ननविदा रकामालीद्िारप ि पारदश कपमप रा विण्यात आली 
सस्यानप ्या ा त सुर्शषितषेपत  परोागार सर्ूयींता सींे्नपला विचारात पेमप ा त रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ 
नाजी. 
(३) जोय. 
     मजाराषर राज्य सुर्शषितषेपत  परोागार थाप्य सर्ूयींता सींे्नपनप ठदनाींक २८ फप रँडुिारी, 
२०१४ ि सोलापखर यपथील सुर्शषितषेपत  परोागार थाप्य ससोर्शएशनचप ठदनाींक १ माच , २०१४ 
रोाी ठदलपली ननिपदनप रकााप्त ााली आजपत. ठद. ५ माच , २०१५ रोाीचप ननिपदन रकााप्त ाालपलप 
नाजी. 
(४) जप खरप नाजी. 
     सीं ींधधत विूागाक खेन रकााप्त सजिालनुसार ठद.१३ माच , २०१४ रोाी सुर्शषितषेपत  परोागार 
सर्ूयींता सींे्नपक खेन उपोीम करमपसा घ सींे्नपचप काजी सर्ूयींतप ्या ठदिशी ामा ाालप 
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जोतप. परींत ुरका्यषेपात उपोीमास  सलप नाजीत. 
(५) सींे्नाींनी ठदलप्या ननिपदनाींया सनुीींगानप रकााथर्मक चौकशीची काय िाजी रकागतीत आजप. 
(६) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

ठाणे जजल््यातील लमरारोड येर्ील नयानगर येर्े स्ितांत्र पोलीस स्टेशन उभारयाबाबत 
  

(६)  ६९८९ (०६-०८-२०१५). श्री.मिझफ्फर हिसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  भाई 
जगताप : ताराींककत रकाश्न क्रमाींक ३०११ ला ठदनाींक १८ माच , २०१५ रोाी ठदलप्या उ्तराया 
सींदूा त सन्माननीय मिख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्मरारोे (स्ा. ामप) यपथील नयानगर यपथप (आरषेपम क्रमाींक १८४ स ूखखींे) ितींत्र पोलीस 
 प्शन उूारण्यासा घ ठदनाींक १४ माच , २०१४ रोाी मींाखरी र्मीाली ससखनजी सद्याप पोलीस 
 प्शनसा घ ाागा उपलध ााली नस्याचप माजप मप, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास 
आलप आजप खरप काय, 
(२) सस्यास, नयानगर पोलीस  प्शनसा घ ाागा उपलध करण्यासा घ तसपच सदरील ाागा 
तायात पेण्याची ा ा दारी कोमाची राजील, या ा त शासन खुलासा करील काय, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१६) : (१) जोय. 
(२) नयानगर पोलीस  प्शनसा घ आरषेपम क्र.१८४ स सींतग त आरषितषेपत ार्मनीिरील ७/१२ 
खाागी व्य्तीया नािप सस्यानप, सदर ाागपचप ूखसींपादनासा घ मजानगरपार्लकप केप पा पुरािा 
करण्यात यपत आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
  

ठाणे आणण मिलिांड दरम्यान प्रस्तावित रेल्िे स्टेशनासाठी जागा लमळयाबाबत 
  

(७)  ७५४७ (०६-०८-२०१५).   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ामप आणम मलुुींे  प्शन दरम्यानचा रकातावित वितारीत  ामप  प्शनसा घ  ामप 
मनोरुग्मालयाया तायातील ३१ जप््रपैकी ६ जप््र ाागा लागमार सस्याचा रकााथर्मक 
सजिाल  ामप मजानगर पार्लकप नप नपमलप्या स्लागारानप ठदला सस्याचप ठदनाींक २४ माच , 
२०१५ रोाी िा ्या सुमारास ननदश नास आलप आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(२) तसपच ्या ा तचा रकाताि  ामप मजानगरपार्लकप क खेन साि ाननक आरोग्य विूागाकेप 
सादर करण्यात आला, ्यारकाकरमी सकारा्मक ननम य पेण्यात यपईल, ससप मा.साि ाननक 
आरोग्य मींत्री याींनी ठदनाींक २३ माच , २०१५ रोाी िा ्या सुमारास ेोवीत कप लप आजप, जप जी 
खरप आजप काय, 
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(३) सस्यास, सदर रकाताि सादर कप ला सस्यास  ामप मनोरुग्मालयाया तायातील ामीन 
विताररत  ामप रप्िप  प्शनकररता र्मीविण्यासा घ साि ाननक आरोग्य विूागाकेप तसा 
रकाताि सादर कप ला आजप काय, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१६) : (१) जोय. 
(२) सींशत: खरप आजप. 
     सदर रकाकरमी मा.मींत्री, सा. ाीं. (सा.उ.) ि मा.मींत्री साि ाननक आरोग्य याींचप दरम्यान 
ठदनाींक १५.१२.२०१४ रोाी ाालप्या  ै की दरम्यान म्य रप्िप माफ त मींाुरीरकााप्त 
सर्ूयाींबत्रकी नकाशा नुसार या रकाकरमी सवितर रकाताि सादर करण्यात आ्यानींतर उधचत 
ननम य पेण्यात यपईल ससप मा.मींत्री साि ाननक आरोग्य याींनी साींधगतलप सस्याचप  ामप 
मजानगरपार्लकप नप कीविलप आजप. 
(३) मा.मुख्यमींत्री मजोदयाींकेप सशी लपखी मागमी कप ्याचप ननदश नास यपत नाजी. 
(४) सद्यस्थतीत  ामप मजानगरपार्लकप माफ त रकातावित वितारीत  ामप थानकासा घचप चार 
पया यी सर्ूयाींबत्रकी नकाशप म्य रपलिपकेप मींाुरीसा घ सादर करण्यात आलप आजपत. 
     सदरया पया यी नकाशाींपैकी ज्या सर्ूयाींबत्रकी नकाशास म्य रप्िपची रकााथर्मक मींाुरी 
रकााप्त जोईल ्यानसुार  ामप मनोरुग्मालयाया तायातील ामीन र्मीविण्यासा घ साि ाननक 
आरोग्य विूागाकेप रकाताि सादर करण्यात यपमार आजप. 
  

___________ 
  

मिांबई महापाललिेच् या नागरी समस् या सोडविणेबाबत 
  

(८)  ७७८७ (०६-०८-२०१५).   श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सितनल तटिरे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हिस्नबान ू
खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई मजापार्लकप ला सन २०१४ म् यप आलप् या ६६ जाार ७४७ सम याींपकैी कप िी ३५ 
्् कप  सम या सोेवि् याचप ननष की  रका्ा फाींऊेपशन या सीं थपनप कप लप्या पाजमी सजिालातखन 
काढला सस्याचप माजप एवरकाल, २०१५ म्यप िा ्या दरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप 
आजप काय, 
(२) सस् यास, दरिीीरकामामप रका्ा या सीं थप या पार्लकप  या १७ रकाूाग सर्म् याींिरील 
कामकाााचा आढािा पेऊन सजिाल रकाकार्शत कप ला आजप याम् यप नागरी सम याऐवजिाी र तप ि 
चौकाीं या नामकरमाचप सिा धधक रकाश् न विचारलप ाात सस् याचप ि रकाूाग सर्म् याीं या 
 ै कामधील नगरसपविकाींची जापरी आ  ्् ् याींनी तर रकाश् न विचारण् याचप रकामाम दोन ्् ् याींनी 
े्लप सस् यानप नाधग रकाीं या सम या सोेविण् यात ठदरींगाई जोत आजप ि शजराचा दाा  यामुीप 
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ठ्कविण् या ा त रकाश् नधचन् ज ननमा म जोत आजप, या ा तीत शासनानप चौकशी कप ली आजप काय, 
(३) सस् यास, चौकशीत काय आढीखन आलप ि नागरी सम या सोेविमप ा त शासनानप 
कोमती काय िाजी कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(४) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
(२) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) नागरी समया सोेविण्या ा त  नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप माफ त िपीोिपीी काय िाजी कप ली 
ाातप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
  

सोलापूर जजल् ्यातील घरिि ले बाांधनू लाभार्थ याांना देयाबाबत 
  

(९)  ७९२६ (०६-०८-२०१५). श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) सोलापखर स्ा् ्यात समुारप ३० जाार कु्ुीं प ेरा या रकानतषेपपत ससताना तु्पुींज् या ननधीमुीप 
ेरप पखम  ााली नाजीत, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, उ् त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय, 
(३) सस् यास, चौकशीत काय आढीखन आलप ि तद्नुसार स्ा् ्यातील ेरकुलप  ाींधखन 
लाूार्थ यांना दपण्या ा त शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(४) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्रीमती पांिजा मिांड े(२५-०१-२०१६) : (१) नाजी. 
(२), (३) ि (४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

उमरी (जज.नागपूर) येर् ेविहहरीच् या िामात झालेला गैरव् यिहार 
  

(१०)  ८२२२ (०३-०८-२०१५).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिि त,े 
श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  उमरी (स्ा.नागपखर) यपथील श्री.नरेंद्र  ागेप या सनसुखधचत ाातीतील शपतक-यानप सन १९९४ 
पासखन पखम  सनुदानात र्मीमारी विठजर आप् या शपतात र्मीािी यासा घ सीं ींधधत ग्विकास 
सधधका-याींकेप कप लप् या मागमीनसुार विठजरीचप  ाींधकाम कप लप ससलप तरी सीं ींधधत सधधका-याींनी 
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श्री. ागेप याींना दपय ससलपली र् कम न दपता ती र् कम कीं त्रा्दाराला दपण् याींत आली आजप, जप 
खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, उ् त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय ि ् यात काय आढीखन आलप 
आजप, 
(३) सस् यास, सदर विठजरी या गैरव्यिजारा ा त सीं ींधधताींिर शासनानप कोमती कारिाई कप ली 
िा करण्यात यपत आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्रीमती पांिजा मिांड े (१३-०१-२०१६) : (१) नाजी, पींचायत सर्मती सािनपर, सींतग त मींाखर 
कप लप्या र्सींचन विजीर लाूार्थयांया यादीम्यप श्री.नरेंद्र  ागेप याींचप नाि आढीखन आलप नाजी. 
(२) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरात अत्याधितनि ित्तलखान ेउभारयाबाबत 
  

(११)  ८२६० (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपखर शजरात सधधकन त  ोके क्तलखानप ककती आजपत, 
(२) नागपखर शजरात सिैध  ोके क्तलखानप ककती आजपत, 
(३) क्तलखान्याींना परिानगी दपण्याचा ि तपासण्याचा सधधकार मनपाला िा एफेीए 
विूागाला आजप, जप खरप आजप काय, 
(४) शजरातील सिैध क्तलखान्याींना शासन परिाना दपमार आजप काय, 
(५) नागपखर शजरात तााप, िछ दाेदार ि चाींगलप माींस ानतपला र्मीािप याकररता शासन 
स्याधुननक क्तलखानप तयार व्जािपत याकररता काजी उपाययोाना करमार आजप काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०२-२०१६) : (१) सधधकन त दोन क्तलखानप आजपत. 
(२) सनधधकन त क्तलखानप नाजीत. 
(३) क्तलखान्याींना परिानगी दपण्याचा सधधकार एफेीए विूागाला ससखन ्याकररता थाननक 
सींथपचप ना जरकत आिश्यक आजप. 
(४) सन्न सुरषेपा ि मानकप  सधधननयम, २००६ चप कलम ३१ सन्ियप सन्न व्यािसानयक 
विनापरिाना सथिा विनानोंदमी व्यिसाय करुन शकत नाजीत. 
(५) स्याधुननक क्तलखाना तयार करण्याकररता मजानगरपार्लकप द्िारप EOI द्िारप रकाताि 
मागिखन मप.सलकुरपश म््ीपरपा ससोर्सएशन, नागपखर या सींथपस ननयु्त करण्यात आलपलप 
ससखन, ्यानुसार काय िाजी सुरु आजप. तसपच क्तलखान्याम्यप यपमाऱया ानािराींची क्तलीपखिी 
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आरोग्य तपासमी करण्यात यपत ससखन, ्याकरीता पशुिैद्यकीय सधधकारी ननयु्त करण्यात 
आलपलप आजपत. तसपच क्तलखान्याम्यप िछतपया दृष्ीनप सु्दा योग्य उपाययोाना 
करण्यात यपत ससखन, नागपखर शजरात तााप, िछ, दाेदार ि चाींगलप माींस ानतपला र्मीािप 
याकररता मजापार्लका रकाय्नशील आजप. 
  

___________ 
  

तालििा ि जजल् हा रु णालयामध् ये रेबीज जांजेशनशनचा पिरिठा ि आिश् यि  
सिविधा उपलब् ध िरुन दे याबाबत 

 (१२)  ८४१३ (३१-०७-२०१७). श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
५६२९ ला हदनाांि २३ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सािथजतनि 
आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याम् यप कुत्रा चाि् यानींतर रप ीा इींाप्शनचा पुरि ा िपीपत जोत नस् यानप राज् यात 
सनपकाम रकाामास मकुत सस् याचप ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, रप ीाचप इींाप्शन तालुका ि स्ा् जा रुग् मालयाम् यप जोण् याकरीता आिश् यक 
सुविधा उपल ध करण् याचा विचार राज् य शासन करत आजप, जप खरप आजप काय, 
(३) या ा त शासनाची ूखर्मका काय आजप ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०९-०३-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
       साि ाननक आरोग् य विूागाया तसचप िैद्यकीय र्शषेपम ि षीधी द्रव्यप विूागाया 
सख्याररत ससलप्या रुग्मालयाींम्यप श्िानदींश लसीचा (Anti Rabies Vaccines) पुरपसा 
सा ा उपलध आजप. 
(२) ि (३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
  

राज्यात ििथ रोगाचे प्रमाण हदिसेंहदिस िाढत असल्याबाबत 
 (१३)  ८५३९ (३१-०७-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफथ  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कक रोगाचप रकामाम ठदिसेंठदिस िाढत ससखन गप्या तीन िीा त सुमारप ९० जाार 
५९५ कक रुग्माींना रााीि गाींधी ाीिनदायी आरोग्य योानपतखन उपचार दपण्यात आलपलप आजपत, जप 
खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, राज्यात कक रोग रुग्माींची िाढमारी सींख्या विचारात पेता ्याींना उपचारासा घ 
सधधक सुविधा उपलध करण्यासा घ शासनानप कोम्या उपाययोाना कप ्या िा करण्यात यपत 
आजपत, 
(३) तसपच कक रोग रुग्माींची िाढती सींख्या ि ्यात जोमारप मन्यख ्ाीण्यासा घ उपचार प्दतीत 
नविन तींत्र्ान विकर्सत करण्यासा घ शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप? 
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 डॉ. दीपि सािांत (१२-०२-२०१६) :(१) जप सींशत: खरप आजप. मागील तीन िीा त रााीि गाींधी 
ाीिनदायी आरोग्य योानपतींग त राज्यातील ६४,९१४ लाूार्थया नी लाू पेतला ससखन राज्यात 
एकख म १६४,६६४ कक रुग्माींिर शत्रकक्रया ि उपचार करण्यात आलप आजपत. 
(२) राज्यात सि  स्ा्जा रुग्मालय, त्री रुग्मालयप यपथप कक रोगाींची रकााथर्मक तपासमी 
करण्यात यपतप. ननस्श्चत ननदान आणम षीधोपचाराकररता िैद्यकीय मजाविद्यालय, सुपर 
पपशार्ल्ी रुग्मालय ि पात्र रुग्माींना रााीि गाींधी ाीिनदायी आरोग्य योानेंतग त तपथप 
सींदर्ू त कप लप ाातप. रााीि गाींधी ाीिनदायी आरोग्य योानपसींतग त कक रोगािरील िैद्यकीय 
उपचारासा घ ३७१, कक रोगािरील शत्रकक्रयपसा घ २२१ ि कक रोगािरील षेप-ककरमाद्िारप 
उपचाराींसा घ ४८ विशपी् सपिा ससमारी रुग्मालयप सींगीकन त करण्यात आली आजपत. 
(३) कक रोगाची रकााथर्मक सिथपत ननदान करण्यासा घ ानाागनती कप ली ाातप तसपच कक रोग 
ननदान र्श ीरप आयोस्ात करण्यात यपतात. सींशनयत कक रोग ग्रत रुग्माींना ननस्श्चत ननदान ि 
उपचारासा घ रााीि गाींधी ाीिनदायी आरोग्य योाना सींतग त सींगीकन त रुग्मालय, िैद्यकीय 
मजाविद्यालयप ि सुपर पपशार्ल्ी रुग्मालयात सींदर्ू त करून योग्य उपचार करण्यात यपतात. 
  

___________ 
 

राज्यात आरोय िें द्र, उपिें द्राचा ि ग्रामीण रुणालयाचा अनिशेष भरयाबाबत 
  

(१४)  ८६६९ (३१-०७-२०१५). श्री.अशोि उफथ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मिझफ्फर हिसनै 
सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय सािथजतनि 
आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीम लोकसींख्यपनुसार राज्यात समुारप २९३२ आरोग्य उपकें द्रप, ३९० रकााथर्मक आरोग्य कें द्रप 
आणम १९० ग्रामीम रुग्मालयाींची कमतरता आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, ्यामीुप ग्रामीम ूागातील ानतपला आरोग्य सपिा र्मीण्यास खखप सेचम 
ननमा म ााली ससखन आरोग्य सपिप सूािी ग्रामीम ानतपचप गैरसोय ि जाल जोतात, जप जी खरप 
आजप काय, 
(३) सस्यास, राज्यात पुरपशी आरोग्य उपकें द्रप, रकााथर्मक आरोग्य कें द्र आणम ग्रामीम रुग्मालयप 
काया स्न्ित करण्यासा घ कोमती काय िाजी करण्यात आली िा यपत आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२२-०१-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. शासन ननम य ठदनाींक १७.१.२०१३ ि 
ठदनाींक ९.६.२०१४ सन्ियप राज्याम्यप एकख म १३६८ आरोग्य सींथा मींाखर करण्यात आलप्या 
आजपत. या आरोग्य सींथा ५ िीा त ्प्या्प्यानप काया स्न्ित करण्यात यपमार आजपत. 
(२) जप खरप नाजी. 
(३) सदर आरोग्य सींथा काया स्न्ित करण्याची काय िाजी शासनतरािर सुरु आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
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नाांदेड जजल््यातील किनिट प्रिल्पातील पायाचे व्यिस्र्ापनाबाबत 

  

(१५)  ८९४२ (०३-०८-२०१५).  श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाींदपे स्ा््यातील ककनि् रकाक्पातील पाण्याचप व्यिथापन करण्यासा घ ककनि् यपथप 
काया स्न्ित ससलप्या पाचजी पा् ींधारप उपविूागातील काया लयाचा कारूार वि कीीत ससखन 
सधधकारी/कम चारी स्ा््याया ठ कामी राजखनच कत व्य  ााित सस्याचप माजप मप, २०१५ 
म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, सदर रकाकरमी मखु्यालयी न राजमाऱया सधधकारी/कम चारी याींची चौकशी करुन 
्यायािर कोमती कारिाई कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
     गोदािरी मरा िाेा पा् ींधारप विकास मजामींेी, षरींगा ाद सींतग त नाींदपे पा् ींधारप 
विूाग (दषितषेपम) ि लेु पा् ींधारप विूाग,  नाींदपे सींतग त ३ उपविूागीय काया लयप ककनि् 
मुख्यालयी काय रत आजपत. सदर उपविूागीय काया लयात काय रत ससलप्या सधधकाऱयाींचप नाि 
ि ्याींचा मुख्यालयातील ननिास प्ता खालीलरकामामप :- 
   

अ.क्र. िमथचाऱयाांचे नाि पदनाम घरचा पत्ता 
नाींदपे पा् ींधारप विूाग (दषितषेपम), नाींदपे सींतग त पा् ींधारप उपविूाग, ककनि् 

(1)  श्री.मजींमद शजानािा खाेन शाखा सर्ूयींता एफ.एच.प ाम याींचा िाेा, गोकखीं दा 
(2)  श्री.व्जी.आर.िाेमारप सजा.सर्ूयींता श्रपमी-२ रााख नाकीिार याींचा िाेा गोकखीं दा 
(3)  श्री.िाय.पी. ािकर सजा.सर्ूयींता श्रपमी-२ साीिप गुरुाी याींचप ेर  ोधेी 
(4)  श्री.व्जी.पी.र्शींदप िररष  र्लवपक उ्तम ााधि याींचप ेर गोकखीं दा 

ककनि्  

लेु पा् ींधारप उपविूाग ककनि् 
(1)  श्री.आर.एस.नतिारी 

 
उप विूा.सधध. 
 

श्री.ता्ािार याींचा िाेा रााेंद्र 
नगर ककनि् 
 

(2)  श्री. ी.पी.फुलारी शाखा सर्ूयींता रााख नारलािार याींचप ेर गोंकख दा 
(3)  श्री. ी.ाी.खरात शाखा सर्ूयींता रााख नारलािार याींचप ेर गोंकख दा 

 

(4)  श्री.एस. ी.कोचत 
 

िररष  र्लपीक 
 

द्िारा एस.एन.चन्नमनिार ेर 
नीं.७१७ एसव्जीएम कॉलनी 
 ााााी मींठदरा ािी ककनि् 
 



वि.प. ३ (13) 

 

 
 

म्यम रकाक्प उप विूाग क्र.२ ककनि् 
(1)  श्री. ी.एस.र्शरसीकर शाखा सर्ूयींता रााख नारलािार याींचप ेर गोंकख दा 
(2)  श्री.आर.एम.नपमानीिार शाखा सर्ूयींता ित:चप ेर र्शिम कॉलनी 
(3)  श्री.एस.ए.गुेसखरकर िररष  र्लपीक एस.एम.िाेमारप याींचप ेरी गोंकख दा 

(२) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी.  

___________ 
  

िरखेली (ता.धमाथपूर, जज.नाांदेड) येर्ील प्रार्लमि आरो य िें द्रात िदै्यियय अधधिारी 
रु णालयात राहत नसल् यान ेरु णाांची होत असलेली गैरसोय  

  

(१६)  ८९४४ (३१-०७-२०१५).   श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करखपली (ता.धमा पखर, स्ा.नाींदपे) यपथील रकााथर्मक आरोग् य कें द्रात सोईसुविधा तसपच 
िैद्यकीय सधधकारी रुग् मालयात राजत नस् यानप रुग् माींची गैरसोय जोत सस् याचप माजप एवरकाल, 
२०१५ म्यप िा ् यादरम् यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, िरील रकाकरमी चौकशी करुन शासनानप सीं ींधधताींिर कोमती कारिाई कप ली िा 
करण् यात यपत आजप, 
(३) सस्यास, उपरो्त रकााथर्मक आरोग्य कें द्रात रुग्माींसा घ विविध सोईसुविधा पुरविण्यासा घ 
शासनानप कोमती उपाययोाना कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(४) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
डॉ. दीपि सािांत (२४-०२-२०१६) :(१) जप खरप आजप. 
     करखपली ता.धमा  ाद, स्ा.नाींदपे यपथील रकाा.आ.कें द्रात िैद्यकीय सधधकारी कत व्यािर 
नपजमी गैरजार राजखन कसखन करत सस्या ा तची तक्रार माजप एवरकाल, २०१५ म्यप स्ा्जा 
आरोग्य सधधकारी, नाींदपे काया लयास रकााप्त ााली आजप. 
(२) सदरील तक्रारीया सनुीींगानप सनतरर्त स्ा्जा आरोग्य सधधकारी याींचप माफ त चौकशी 
करण्यात आली आजप. ्या चौकशी सजिालानुसार रकाा.आ.कें द्र, करखपली, ता.धमा  ाद यपथील 
द्वितीय िैद्यकीय सधधकारी मुख्यालयी िातव्य करुन रजात नस्याचप ननदश नास आलप आजप. 
्यानुसार कारमप दाखिा नो्ीस  ाािखन खुलासा मागविण्यात आलपला आजप ि सीं ींधधताींविरु्द 
विूागीय चौकशी रकातावित करण्यात यपत आजप. 
(३) तालुका आरोग्य सधधकारी याींया माग दश नाखाली रकाूारी िैद्यकीय सधधकारी याींयामाफ त 
रकाा.आ.कें द्राचप कामकाा सुरीीत चालख आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
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राज्यभरातील धरणग्रस्ताांच्या मागयाांबाबत 
 

 (१७)  ९१३० (३१-०७-२०१५).   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी, श्री.अतनल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया :   
सन्माननीय पिनिथसन ि मदत िायथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यूरातील धरमग्रताींनी ठदनाींक ५ मप, २०१५ रोाी लाेग माच नप पायी पा्मला ाािखन 
आींदोलन कप लप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, आींदोलन क्या या मागण्या कोमकोम्या आजपत, 
(३) तसपच सदर मागण्याींया सनुीींगानप शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत 
आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
 
 

श्री. एिनार्राि खडस े (१७-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) जोय. श्रर्मक मु्ती दल याींचपतफे 
ठद.२६.३.२०१५ रोाी स्ा्जाधधकारी, सातारा याींना निीन ूखसींपादन कायद्यात कें द्र शासनानप 
कप लपलप सन्यायकारक  दल तातेीनप मागप घ्यािपत ि सन्य तीन मागण्याीं ा त ननिपदन ठदलपलप 
आजप. सदर मागण्याींया सनुीींगानप ठदनाींक १२ मप, २०१५ रोाी माझ्या स्यषेपतपखाली श्रर्मक 
मु्ती दल याींचप समिपत  ै क पेण्यात आली ससखन, उधचत काय िाजी करण्याचप ननदेश दपण्यात 
आलप आजपत. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी.  

___________ 
 

राज्यातील िामगार रुणालयातील िमथचारी पदोन्नतीपासून िांधचत असल्याबाबत 
 (१८)  ९७०१ (०३-०८-२०१५).   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनार् मोत े:   
सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील राज्य कामगार विमा योानेंतग त रुग्मालयातील कम चारी मागील ४ िीा पासखन 
पदोन्नतीपासखन िींधचत आजपत, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, या रकाकरमी ठदनाींक २५ मप, २०११ रोाी पदोन्नतीचा स्यादपश ाारी कप ला, जप 
जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, ्यानुसार पदोन्नतीची रकाकरमप रकालींब त  पिण्याची कारमप काय आजपत, 
(४) सस्यास, या रकाकरमी शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(५) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत (१०-०३-२०१५) : (१) नाजी. काया लयीन सधीषेपक, िररष  सजायक, िररष  
र्लवपक, कननष  र्लवपक, षेप-ककरम सजायक, रकायोगशाीा सजायक या सींिगांम्यप पदोन्न्या 
दपण्यात आ्या आजपत. 
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(२) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

राज्यात पजश्चम विदभाथतील लसांचन प्रिल्पातील जलसाठा उन्हाळयात  
क्षमतेपेक्षा िमी झाल्याबाबत 

  

(१९)  ९७६६ (०३-०८-२०१५). श्रीमती शोभाताई फडणिीस : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पस्श्चम विदूा तील ४ मो प ि १६ म्यम रकाक्पासज ३०० िर र्सींचन 
रकाक्पातील ालसा ा उन्जाीयात षेपमतपपपषेपा कमी ाा्याची  ा  ठदनाींक ८ मप, २०१५ रोाी िा 
्यासुमारास ननदश नास आली, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, राज्यात पामी ी्ंचाई ाामित ससखन र्सींचनाचा सा ा ि पाण्याचा रकाश्न 
सोेविण्यासा घ शासनानप कोमती उपाययोाना कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२२-०२-२०१६) : (१) नाजी. 
     पस्श्चम विदूा त ९ मो प , २३ म्यम ि ४१७ ले ुससप एकख म ४४९ रकाक्प आजपत. या 
रकाक्पाींचा एकख म सींक्पीत उपय्ुत पामी सा घ २९१७.३१ दलेमी ससखन ठदनाींक ८.५.२०१५ 
रोाी िरील रकाक्पाींम्यप एकख म ७८०.७२ दलेमी (२६.७६%) उपयु्त पामी सा ा उपलध 
जोता. 
(२) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

नालशि विभागातील गायरान/गिरेचरण अर्िा गाििऱयाांच्या सािथजतनि िापरातील जलमनीिरील 
अततक्रमणे तर्ा अनधधिृत बाांधिामे तनजश्चत िरुन मा.सिोच्च न्यायालयाच े 

आदेशानिसार िारिाई िरयाबाबत 
 (२०)  ९८७४ (३०-०७-१५).   डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गायरान/गुरपचरम सथिा गािकऱयाींया साि ाननक िापरातील ामीन कोमतीजी व्य्ती 
खाागी सींथा, सींे्ना याींना कोम्याजी रकायोानासा घ मींाखर करण्यात यपिख नयप, ससप 
मा.सिोच न्यायालयानप ठदनाींक २८ ाानपिारी, २०११ रोाी आदपश ठदलपलप ससखन ्यानुीींगानप 
मजसखल ि िन विूागानप ठदनाींक १२ ाुल,ै २०११ रोाी शासन ननम य ननग र्मत कप ला आजप, जप 
खरप आजप काय, 
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(२) सस्यास, सिोच न्यायालयानप ठदलप्या आदपशाचप सनुीींगानप उ्त ार्मनीिरील सन्य 
रकायोानासा घ ाालपली सनतक्रममप तथा सनधधकन त  ाींधकामप फार ाुनी ससली ि  ाींधकामािर 
फार खच  कप ला ससला तरी ती ता्काी ननषकार्सत करण्याची काय िाजी सीं ींधधत थाननक 
िराज्य सींथा याींनी विशपी कन ती काय क्रम तयार करुन करािी, ससप विठजत करण्यात आलपलप 
आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, नार्शक विूागात सशा प्दतीनप ककती गायरान/गुरपचरम ि साि ाननक 
िापरातील ार्मनीींिर सनतक्रमम तथा सनधधकन त  ाींधकाम ाा्याचप ननषपन्न ाालपलप आजप ि 
्याविरु्द थाननक िराज्य सींथाींक खेन ककती रकाकरमी कारिाई करण्यात आलपली आजप, 
(४) सद्याप सनतक्रममप िा सनधधकन त  ाींधकाम ननषकार्सत करण्यात आलपलप नस्यास 
मा.सिोच न्यायालयाचप आदपश जोिखन तीन िीा चा कालािधी उल ख्नजी काय िाजी न जोण्याची 
कारमप काय आजपत ि मा.न्यायालयाया या सिमाननपस कोम ा ा दार आजपत ि ्याींचपविरु्द 
कोमती कारिाई करण्यात आली िा यपत आजप ? 
 
श्री.एिनार्राि खडसे (९-०२-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) गायरान/गुरपचरम सथिा 
गािकऱयाींया साि ाननक िापरातील ामीन कोम्याजी व्य्ती, खाागीसींथा ककीं िा सींे्ना 
याींना कोम्याजी रकायोानासा घ मींाखर करण्यात यपिख नयप या ा त मा.सिोच न्यायालयानप 
ठदलप्या ननदेशारकामामप मजसखल ि िन विूागानप ठदनाींक १२ ालु,ै २०११ रोाी शासन ननम य 
ननग र्मत कप ला आजप. सदर शासन ननम य ननग र्मत कप ला आजप. सदर शासन ननम यारकामामप 
शासकीय गायरान ार्मनीिरील सनतक्रममप तथा सनधधकन त  ाींधकामप ननषकार्सत करण्याची 
काय िाजी सीं ींधधत थाननक िराज्य सींथा याींना विशपी कन तीकाय क्रम तयार करुन करािी ससप 
विजीत करण्यात आलप आजप. ्यानीुींगानप नार्शक विूागात ठदनाींक १२ ाुलै, २०११ या शासन 
ननम यारकामामप नार्शक स्ा््यात १३७८ सनतक्रममप ननषकार्सत करण्यात आली आजपत. धीुप 
स्ा््यात ५७ सनतक्रममप ननषकार्सत  करण्यात आली आजपत. सजमदनगर, ाीगाींि ि 
नींदखर ार स्ा््यात दपखील काय िाजी सुरु आजप. ठद.१२ ाुल,ै २०११ या शासन ननम यात 
ठदलप्या ननदेशानुसार काय िाजी करण्या ा त विूागीय आय्ुत, नार्शक याींचप तरािर 
स्ा्जाधधकारी याींया मार्सक आढािा  ै कीम्यप आढािा पेण्यात यपत आजप. नार्शक 
विूागातील सि  स्ा्जाधधकारी, मुख्य काय कारी सधधकारी, स्ा्जा पररीद, तसपच सीं ींधधत 
थाननक िराज्य सींथा याकामी शासन ननम यानसुार उधचत काय िाजी करण्याचा सखचना 
दपण्यात आ्या ससखन न्यायालयीन आदपशाींचप पालन करण्यात यपत आजप. 

___________ 
 

मसोड (ता.िळमनिरी) येर्ील प्रार्लमि आरो य िें द्रामध्ये  
गैरहजर राहणाऱया िमथचाऱयाांबाबत 

 (२१)  १००२७ (०३-०८-२०१५).   श्री.रामराि िडिि त,े श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  मसोे (ता.कीमनुरी) यपथील रकााथर्मक आरोग् य कें द्राला मखु् य काय कारी सधधकारी ि 
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स्ा् जा आरोग् य सधधकारी याींनी ठदनाींक १८ मप, २०१५ रोाी िा ्यासुमारास सचानक ूप् ठदली 
जोती, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, उ् त ूप्ी यािपीी कोमकोमतप सधधकारी ि कम चारी गैरजार जोतप ि आरोग् य 
कें द्रात कोमकोम् या रकाकार या त्रु्ी ननदश नास आ् या जो् या या ा त शासनानप कोमती 
काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) सस्यास, गैरजार ससलप् या िैद्यकीय सधधकारी ि कम चारी याीं याविरु् द कोमती 
कारिाई कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(४)  नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२३-०२-२०१६) : (१) जप खरप आजप. 
(२) ि (३) ूप्ीया िपीी एक कननष  सजायक ि एक पररचर रापिर जोतप. आरोग्य कें द्राम्यप 
िछता गनज, आींतर ा्य ठ कामी सिछता, मुदत ा्य षीधप आढीखन आली. पय िपषेपम ि 
सींननयत्रमाम्यप त्रु्ी आढी्या. 
     सनुपस्थती ा त एका कननष  सजायकाचप, सिछतप ा त तीन पररचराींचप, 
पय िपषेपमा ा त एक िैद्यकीय सधधकाऱयाचप एवरकाल, २०१५ या एक मठजन्याचप िपतन ि 
पय िपषेपमाया सूािासा घ तालुका आरोग्य सधधकाऱयाचप आ  ठदिसाचप िपतन कपात करण्यात 
आलप, मुदत ा्य षीधाया र्कमपची िसुली षीध ननमा म सधधकारी याींचपक खेन करण्यात 
आली आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी 
  

___________ 
राज् य शासियय िमथचा-याांना हशनिाचे घर देयाबाबत 

  

(२२)  १००३४ (०६-०८-२०१५).   श्री.विजय सािांत : सन्माननीय गहृतनमाथण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासकीय कम चा-याींचा ेराचा रकाश् न स् यींत ब क् ााला ससखन सनपक राज् य 
शासकीय कम चारी ाोपेपट्टयाींम् यप राजत सस् याचप ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, शासनानप राज् य शासकीय कम चा-याींना मालकीची ेरप उूारुन ज् काचप ेर 
दपण् या ा त शासनानप कोमती उपाययोाना कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(३) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०४-०३-२०१६) : (१) ससप कु लपजी सिेषेपम गनजननमा म विूागास रकााप्त 
ाालपलप नाजी. 
(२) राज्य शासकीय ि ननमशासकीय कम चारी याींना म्जाेामाफ त रा विण्यात यपमाऱया 
गनजननमा म योानाम्यप ५% आरषेपम  पिण्यात यपतप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
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माटि ांगा (मिांबई) येर् ेिारच्या डडशनिय मधून पशैाांची झालेली चोरी 

  

(२३)  १००४८ (०६-०८-२०१५). श्री.गिरुमिख जगिानी : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा्ुींगा (मुीं ई) यपथप कारया डे्कीत  पिलपली २७ लाख, ५० जाार रुपयाींची र्कम चोरीस 
गप्याची े्ना ठदनाींक २५ एवरकाल, २०१५ रोाी िा ्यासुमारास ेेली, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, सदर रकाकरमी मा्ुींगा पोलीस थानकात तक्रार करण्यात आलपली आजप, जप जी 
खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, उ्त रकाकरमाची चौकशी कप ली आजप काय, 
(४) सस्यास, चौकशीत काय आढीखन आलप ि तद्नसुार चोरीस गपलपली र्कम जतगत 
करण्या ा त शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(५) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१२-०२-२०१६) : (१) ि (२) जोय, सदरची े्ना ठद.१५.०४.२०१५ रोाी 
िपी ००:४५ तप २०:१० दरम्यान ेेलपली ससखन ्या सनुीींगानप मा्ुींगा पोलीस  ामप यपथप 
गु.र.क्र.१५०/१५, कलम ३७९, ४२७ ूा.दीं.वि.सन्ियप गुन्जा नोंद आजप. 
(३) ि (४) सदरचा गुन्जा तपासाधीन आजप. 
(५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
  

िीज िां पनीन ेिसिलीबाबत राबविलेले तनयमबाहय प्रकक्रयेबाबत 
 (२४)  १०२०८ (३१-०७-२०१५).   श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी, श्री.अमरलसांह पांडडत : सन्माननीय 
ऊजाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परूमी स्ा््यातील िीा ग्राजकाक खेन थक ाकीची र्कम िसुली करण्यासा घ माग दश क 
त्िाींचप पालन न करता ग्राजकाींया ेरासमोर ााऊन चकुीची िसुली रकाकक्रया रा वि्या 
 ा तचा आषेपपप सामास्ाक काय क्या नी सन २०१५ म्यप िा ्या दरम्यान मा.ऊाा मींत्री 
याींयाकेप लपखी ननिपदनाद्िारप नोंदविला आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, थक ाकीत ा ा दार ससमाऱया िीा कम चारी ि सधधकारी याींयािर कारिाई 
करण्यासो तच िसुलीसा घ चुकीची रकाकक्रया रा िखन ग्राजकाींना सिमानीत करमाऱया सीं ींधीत 
दोीी सधधकारी ि यींत्रमपची चौकशी करण्यात आली आजप काय, तसपच ्याींया विरु्द कोमती 
कारिाई कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिि ळे (१७-०२-२०१६) : (१) सशा रकाकारचप ननिपदन रकााप्त ाा्याचप आढीखन 
यपत नाजी. 
(२) विद्युत ग्राजकाींम्यप विद्यतु दपयकापो्ी ससलपली थक ाकी ूरण्याकररता ानाागनती 
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करण्याया उद्दपशानप परूमी स्ा््याींतग त शजरात िीा ब ल ूरुन सजकाय  करण्या ा त 
रॅलीचप आयोान मजावितरम कीं पनीया परूमी मींेीामाफ त करण्यात आलप. या रॅली दरम्यान 
िीा दपयकापो्ी थकीत र्कम िसुली करण्याति मजावितरमाया माग दश क त्िाींचप पखम पमप 
पालन करण्यात आलप ससखन कोमासजी सिमाननत करण्याचा रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
 

गडधचरोली, गोंहदया आणण चांद्रपूर जजल््यात मोबाईल टॉिर उभारयाबाबत 
 (२५)  १०३५६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सितनल तटिरे : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मजाराषरातील नषेपलग्रत म्जमखन ओीख्या ाामाऱया गेधचरोली, गोंठदया आणम चींद्रपखर 
स्ा््यात मो ाईल ्ॉिर उूारण्यासा घ कें द्र शासनानप माजप मप, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान 
ननधी ठदला आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, ्यानुसार सदर तीन स्ा््यात मो ाईल ्ॉिर उूारमप ा त शासनानप कोमती 
काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१६) : (१) जोय, जप खरप आजप. 
(२) गेधचरोली, गोंठदया, चींद्रपखर स्ा््यात ६०  ीएसएनएल मो ाईल ्ॉिर उूारण्याची मींाुरी 
र्मीाली ससखन गेधचरोली स्ा््याम्यप ३७  ीएसएनएल मो ाईल ्ॉिरपैकी ३० ्ॉिर 
काया स्न्ित ाालप ससखन ७ ्ॉिर उूारण्याचप काम रकागतीपथािर आजप, गोंठदया स्ा््याकरीता 
१७  ीएसएनएल मो ाईल ्ॉिरपैकी १५ ्ॉिर काया स्न्ित ाालप ससखन २ ्ॉिरचप काम 
रकागतीपथािर आजप, चींद्रपखर स्ा्जाकरीता ६  ीएसएनएल मो ाईल ्ॉिरपैकी ४ ्ॉिर काया स्न्ित 
ाालप ससखन २ ्ॉिरचप काम रकागतीपथािर आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

अमरािती जजल्ृयात शेती िहहिाट रस्त्याांच्या नोंदी ७/१२ मध्ये घेयाचे आदेश होयाबाबत 
 (२६)  १०४४८ (३१-०७-२०१५).   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफथ  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समरािती स्ा्ृयात मजाराषर ामीन मजसखल सधधननयम कलम १६५ स (िााीिन्त सा ) 
रकामामप शपती िठजिा् र्याींया नोंदी ७/१२ म्यप पेण्याचप आदपश जोण्या ा त थाननक 
लोकरकानतननधीनी स्ा्जाधधकारी, समरािती याींना ठदनाींक १२ एवरकाल, २०१५ रोाी िा 
्यादरम्यान लपखी ननिपदन ठदलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, सदरजख ननिपदनािर शासनानप कोमता ननम य पेतला आजप िा पेण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
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 श्री. एिनार्राि खडस े(१६-०२-२०१६) : (१) या सींदूा त थाननक लोकरकानतननधी याींचप ठदनाींक 
१३/५/२०१५ रोाीचप ननिपदन समरािती स्ा्जाधधकारी काया लयाकेप रकााप्त ाालप आजप. 
(२) ि (३) मजाराषर ामीन मजसखल सधधननयम, १९६६ चप कलम १६५ सन्ियप खाागी 
व्य्तीया शपतातील िठजिा्ीया ााण्या-यपण्याया ज्काची नोंद िास्ा -उल-सा  या 
सर्ूलपखाया िरुपात पेमप सपपषितषेपत आजप. ्यानुसार काय िाजीचप ननदेश स्ा्जाधधकारी, 
समरािती याींनी सि  तजर्सलदाराींना ठदलपलप आजपत. 
  

___________ 
 

सूयाथ (जज.पालघर) धरणातील पा याचा लसांचनासाठी िापर िर याबाबत 
 

 (२७)  १०७९८ (१३-०८-२०१५).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सितनल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सखया  (स्ा.पालेर) धरमातील १०० ्् कप  पामी आठदिासी ूागात र्सींचनाकररता 
िापरण् या ा त मा.मुख् यमींत्री मजोदयाींनी माजप ाखन, २०१५ म् यप िा दरम्यान राज् यातील खरीप 
जींगामा या आढािा  ै कीत पालेर या स्ा् जाधधका-याींना आदपश ठदलप जोतप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, आतापयतं शासनानप आठदिासी ूागात र्सींचना ा त ाागरुकता ननमा म 
करण् यासा घ कोमती काय िाजी कप ली िा करण् यात यपत आजपत, 
(३) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१६) : (१) नाजी. 
 स्ा्जाधधकारी काया लयास ससप कोमतपजी आदपश रकााप्त ाालप नाजीत. 
(२) र्सींचना ा त ाागनती ननमा म करुन रका्यषेप र्सींचन षेपपत्र िाढविमपसा घ शपती जींगामापखिी 
लाूषेपपत्रातील शपतकऱयाींया  ै का पेऊन ाागरुकता कप ली ाातप. तसपच शपतकऱयाींया र्सींचन 
व्यिथापनाम्यप रका्यषेप सजूाग पेण्यासा घ पामी िापर सींथा थापन करमप ननयोस्ात 
आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
सहसांचालि, आरोय सेिा (आरोय) पिणे हे पद उन्नत िरुन ते अततररशनत सांचालि, आरोय 

सेिा या पदामध्ये िायाथजन्ित िरयाबाबत 
  

(२८)  १०९०७ (०३-०८-२०१५).   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरोग्य सपिा सींचालनालय, काया लय पुमप यपथील सजसींचालक, आरोग्य सपिा (आरोग्य) पुमप 
जप पद उन्नत करुन तप सनतरर्त सींचालक, आरोग्य सपिा या पदाम्यप काया स्न्ित करण्याची 
मागमी मा.सन्न ि नागरी पुरि ा आणम ग्राजक सींरषेपम मींत्री याींचपकेप साि ाननक आरोग्य 
विूाग स ऑडे  नप् ससोर्सएशन, पुमप याींयामाफ त ठदनाींक २ माच , २०१५ रोाी िा 
्यासुमारास दपण्यात आलप, जप खरप आजप काय, 
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(२) सस्यास, उ्त ननिपदनानुसार शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(३) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत (१६-०२-२०१६) : (१) जोय. 
(२) सदर रकातािा ा त आरोग्य सपिा सींचालनालयाचा सुधारीत आकन ती ींध ननस्श्चत करतप िपीी 
विचार करण्यात यपईल. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  
जलके्षत्र सिधार प्रिल् पाांतगथत जागतति बँिेच् या सहाय्यान ेिर यात आलेल् या िरारनाम् यातील 

अपूणथ िामाांना तनधी उपलब् ध िर याबाबत 
 (२९)  ११०११ (२२-१२-२०१५).   श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मजाराष र ालषेपपत्र सुधार रकाक् पाींतग त ाागनतक  ेकप  या सजायायानप करण् यात आलप्या 
करारनाम् यातील कामप ाागनतक  ेकप नप ठदलपली मुदत सींप् यामीुप सपखमा ि थपत आजपत, जप खरप 
आजप काय, 
(२) सस् यास, या कामाींकरीता करण् यात आलपला ाागनतक  केप चा करार सींप् यानींतर सपखम  
कामप पखम  करण् याकरीता शासनानप या कामाींकरीता ३८७.५० लषेप रुपयाींची तरतखद करुनजी 
रका् यषेपात ननधीचप वितरम कप लपलप नाजी, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस् यास, ननधीचप वितरम न ाा् यामीुप सदर करारनाम् याींतग त सन २०१३ पासुन या 
कामाींना ननधी िा्प नस् यानप कामप सपखमा ि थपत ससुन ् याचा र्सींचनािर पररमाम जोत आजप, 
जप जी खरप आजप काय, 
(४) सस् यास, कीं त्रा्दाराींक खेन सपुम  राठजलपली कामप सींनतम करण् या या िारींिार सखचना ठद् या 
ाात आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(५) सस् यास, सदर कामप पखम  करण्यासा घ ि कीं त्रा्दाराींना कप लप् या सन २०१३ पासनु या 
कामाींया ननधीचप िा्प करण्यासा घ शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(६) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२८-०१-२०१६) : (१) सींशत: खरप आजप. 
(२) नाजी.  
 मजाराषर ालषेपपत्र सधुार रकाक्पाींतग त ाागनतक  ेकप चा करार सींप्यानींतर सपखम  
कामप पखम  करण्याकरीता शासनानप वि्तीय िी  २०१४-१५ म्यप एकख म रु.१७१३.१० लषेप इतकी 
तरतखद कप लपली जोती. ्यापैकी रु.४२२.९७ लषेप इतका ननधी वितरीत करण्यात आला जोता. 
(३) नाजी.  
 सन २०१४-१५ पयतं ननधी वितरीत करण्यात आला आजप. 
(४) सींशत: खरप आजप. 
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 सीं ींधधत मींेीास कामाची गती िाढिखन सपखम  राठजलपली कामप पखम  करून ठदनाींक 
३१.३.२०१५ सखपर कीं त्रा्दारास दपयकप  सदा करािप सशा सुचना २४.२.२०१५ चप पत्रान्ियप दपण्यात 
आ्या जो्या. 
(५) माच , २०१५ पयतं ननधी वितरीत करण्यात आला आजप. 
(६) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
 

राज्यभर िायथरत असलेली िामगार रुणालयातील सोयीसिविधाबाबत 
  

(३०)  ११०२२ (२२-१२-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.लमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यूर काय रत ससलपली कामगार रुग्मालयप ककती आजपत, 
(२) सस्यास, राज् यातील लाखो कामगाराींकररता राज् य कामगार विमा योाना काय  करतप, जप 
जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, ्या रुग् मालयाींकररता सींगमकीकरमाची योाना शासनानप रा विली आजप, जप जी 
खरप आजप काय, 
(४) सस्यास, सदर रुग्मालयाींम्यप सोयीसुविधा ननमा म करण्या ा त ि रुग्मालयप जताींतररत 
करण्यासा घ शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(५) तसपच रुग्मालयाकररता सींगमकीकरमािर ककती खच  ाालपला आजप, 
(६) तसपच सींगमकीकरमाचप काम कोम्या एान्सीद्िारप करण्यात आलपलप आजप ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२५-०२-२०१६) : (१) राज्यात राकावि योानप सतींग त एकख म १४ रुग्मालयप 
काय रत आजप. 
(२) जोय, जप खरप आजप. 
(३) सदर योाना रा.का.वि.मजामीें ी श्रम ि रोागार मींत्रालय, ूारत सरकार, निी ठद्ली 
याींयामाफ त रा विण्यात यपत आजप. 
(४) राकावि मजामींेी, श्रम ि रोागार मींत्रालय, ूारत सरकार, निी ठद्ली याींनी राकावियो 
रुग्मालयाींमाफ त पुरविण्यात यपमाऱया िैद्यकीय सपिपम्यप सि समािपशक सुधारमा करण्यासा घ 
राज्य काय कारी सर्मती थावपत करण्यात आली ससखन सदर सर्मती दर नतमाजीस  ै क पेतप 
्यानुसार राकावियो रुग्मालयातील सोई सुविधाीं ा त ननम य पेऊन ेॉ््स  ि समिैद्यकीय 
कम चाऱयाींची ूरती  ा त काय िाजी करण्यात यपत ससखन रुग्मालय विकास सर्मतीमाफ त 
नविन िैद्यकीय यींत्र ि सामुग्री खरपदी करण्या ा त काय िाजी करण्यात यपत आजप. 
       राकावि मजामींेी श्रम मींत्रालय, ूारत सरकार, निी ठद्ली याींनी सन २००६ म्यप 
"ाी राज्यप जी योाना जताींतरीत करण्यास इछुक ससतील सशा सि  राज्यातील राज्य 
कामगार विमा योाना राज्य कामगार विमा मजामींेीाकेप जताींतरीत करण्यात यािी" ससा 
ननम य पेतला जोता. ्यानुीींगानप राज्य मींत्री मींेीानप सन २०१० म्यप राकावि योाना राकावि 
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मजामींेीास जताींररत करण्यास ननम य पेतला आजप. ्यानुीींगानप जताींतरमाची काय िाजी सुरु 
करण्यात आली जोती. तथावप, सद्य:स्थतीत जताींतरमाची काय िाजी राकावि मजामींेीाकेप 
रकालींब त आजप. 
(५) रा.का.वि.मजामींेी, निी ठद्ली याींची दपखरपख सस्यानप जी  ा  ्याींचपशी सीं ींधधत आजप. 
(६) सींगमकीकरमाचप काम M/S Wipro Ltd याींया माफ त करण्यात आलप आजप. 
  

___________ 
 

सोमिारीपेठ नागपूर येर् ेराज् य िामगार रु णालयात सिथ आजारािर उपचार होत नसल् याबाबत 
  

(३१)  ११०२३ (२२-१२-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.लमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  सोमिारी पप , नागपखर यपथील राज् य कामगार रुग् मालयात सि  आाारािर उपचार जोतात, 
जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, उपरो्त रुग्मालयात गत िीा त ककती रुग् म विविध उपचाराकररता ूरती ाालप 
आजपत, 
(३) सस्यास, ककती रुग् माीं या विविध श त्रकक्रया करण् यात आ् या आजपत, 
(४) सस्यास, िरील रुग्मालयातील Xray मर्शन ककती ठदिसापासखन  ींद आजप, 
(५) सस्यास, उपरो्त रुग्मालयात र् त तपासमी जोत नाजी, जप जी खरप आजप काय, 
(६) सस्यास, िरील रुग्मालयात सि  सोईसुविधा पुरविण्यासा घ शासनानप कोमती काय िाजी 
कप ली िा करण्यात यपत आजप ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२५-०२-२०१६) : (१) जप सींशत: खरप आजप. 
    राकावियो रुग्मालय, नागपखर माफ त विशपी्  ा्य ि आींतररुग्म उपचार पुरविण्यात यपत 
ससुन सनतविर्शष् िैद्यककय उपचार जप राकावि मजामींेीामाफ त ्ाय सप करण्यात आलप्या 
१९ खाागी रुग्मालयामाफ त पुरविण्यात यपतात. 
(२) ाानपिारी तप डेसें र, २०१५ या कालािधीत सदर रुग्मालयात एकख म २२७२१ विमा रुग्म 
उपचाराकररता ूरती ाालप आजपत. 
(३) ाानपिारी तप डेसें र, २०१५ या कालािधीत सदर रुग्मालयात एकख म १२३९ शत्रकक्रया 
करण्यात आ्या आजपत. 
(४) सदर रुग्मालयातील x-ray मर्शन ाुनी ाा्यामुीप  ींद पेत ससुन ्याकररता िपीोिपीी 
सदर मशीन ची दरुुती करण्यात यपतप. तथावप, रुग्मसपिपत सेथीा जोऊ नयप याकररता सदर 
रुग्मालयासा घ नविन x-ray मर्शन खरपदी करण्यात आली आजप. 
(५) जप सशींत: खरप आजप. 
      सदर रुग्मालयातील रकायोगशाीा तींत्र्ाींची सि  पदप रर्त ाा्यामीुप सन २०११ पासनु 
रकायोगशाीा  ींद  पिण्यात आली जोती. तथावप,  ींधपबत्रत विशपी् िैद्यककय सधधकारी याींची 
ननयु्ती करण्यात यपऊन ऑ््ो र, २०१५ पासुन सदर रुग्मालयातील रकायोगशाीा सुरु 
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करण्यात आली ससखन ऑ््ो र तप डेसें र २०१५ या कालािधीत एकख म ४२९४ चाचण्या 
करण्यात आ्या आजपत. 
(६) सदर रुग्मालयात सोई सुविधा पुरविण्याकररता राज्य काय कारी सर्मतीनप पेतलप्या 
ननम यानुसार ेॉ््स  ि समिैद्यकीय कम चारी याींची ननयु्ती करण्या ा त काय िाजी करण्यात 
यपत ससखन "रुग्मालय विकास सर्मती" माफ त िैद्यकीय उपकरमप ि यींत्र सामुग्री खरपदी ा त 
काय िाजी करण्यात यपत आजप. 

___________ 
 

राज्यात जननी सिरक्षा योजना राबवि याबाबत 
 (३२)  ११०४४ (२२-१२-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.लमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय सािथजतनि आरो य आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ाननी सुरषेपा योाना शासनानप ेोवीत कप ली आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, सदर योाना रकाूािीपमप रुग् मालयात रा विली ाातप काय, 
(३) सस्यास, रुग् माींना षीधप विकत पेण् याकररता साींधगतलप ाातप, जप जी खरप आजप काय, 
(४) सस्यास, या योानपसींतग त ककती गू िती माताींना रुग् मालयात उपचारा कररता ाामप 
यपमप कररता िाजतखक खच  आतापयतं करण् यात आला ि ककती र् कम ठदली गपली ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२४-०२-२०१६) : (१) जोय, 
     राज्य शासनानप ठद.२२.१२.२००६ या शासन पररपत्रकान्ियप राज्यात ाननी सुरषेपा 
योाना सुरु कप ली. 
(२) जोय. 
(३) नाजी 
     ाननी सुरषेपा योानपत षीध पुरि ा करण्याची तरतखद नाजी. तथावप, ाननी र्शश ु
सुरषेपा काय क्रमाींतग त योानपया लाूार्थयांना षीध पुरि ा करण्याची तरतखद आजप. 
(४) ाननी सुरषेपा योानेंतग त गू िती माताींना रुग्मालयात उपचाराकरीता यप-ाा करीता 
िाजतखक खचा ची तरतखद नाजी. तथावप ाननी र्शश ु सुरषेपा काय क्रमाींतग त गरोदर माता, ४२ 
ठदिसाींया तनदा माताना ्याींया  ालकाींसज रुग्मालयात यप-ाा करण्याकररता मोफत िाजन 
उपलध करुन दपण्याची तरतखद आजप. 
  

___________ 
  

राज्यात महात्मा गाांधी तांटामिशनत गाि पिरस्िाराची रशनिम ग्रामपांचायतीला न देता र्ेट 
तांटामिशनती गाि सलमतीला देयाबाबत 

 (३३)  ११३४९ (२३-१२-२०१५).   श्री.अमरनार् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.मिझफ्फर हिसैन सय्यद : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनानप सन २००७ पासखन सुरु कप लप्या मजा्मा गाींधी तीं्ामु्त गाि मोठजमपतींग त 
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तीं्ामु्त गािाींना दपण्यात यपमाऱया पुरकार र्कमपया विननयोगात गैररकाकार जोत सस्याचप 
माजप ऑग्, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, मजा्मा गाींधी ती्ं ामु्त गाि पुरकार रकमपया विननयोगात ग्रामपींचायतीनप 
शासनाया माग दश क सखचनाींचप पालन न करताच मनमानी खच  कप ला सस्याची तसपच काजी 
ग्रामपींचायती पुरकाराची र्कम सामान्य फीं ेात सद्यापजी सखधच त सस्याची  ा  
ननदश नास आली आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, सदर पुरकाराची र्कम ग्रामपींचायतीला न दपता थप् तीं्ामु्ती गाि 
सर्मतीला दपण्या ा त शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२६-०२-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
(२), (३) ि (४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी 
  

___________ 
नागपूर शहरातील लभिाऱयाांिर तनबांध आणयाबाबत 

 (३४)  ११६२० (२३-१२-२०१५).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.मिझफ्फर हिसैन 
सय्यद : सन्माननीय मिख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपखर शजरात स्या धार्म क थीी, उपजारगनजप, रप्िप थानकप , फख ्पाथ इ्यादी ठ कामी 
र्ूकाऱयाींचा मु्त सींचार सुरु ससखन र्ूकाऱयाींचप रकामाम िाढत सस्याचप ठदनाींक ३ सप् े्ं र, 
२०१५ रोाी िा ्यासुमारास ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, र्ूक मागण्याया व्यिसायातजी  पकप दारी प्दत सींमलात ससखन  पकप दाराींया 
साींगण्यािरुनच सनपकाम र्ूक मागत सस्याचप ननदश नास आलप आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, उपरो्त रकाकरमाची शासनानप चौकशी कप ली आजप काय, 
(४) सस्यास, चौकशीसींती र्ूकाऱयाींिर नन धं आमण्यासा घ शासनानप काय काय िाजी िा 
उपाययोाना कप ली आजप, 
(५)  नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०३-२०१६) : (१) नागपखर शजर सींतग त धार्म क थीी, उपजारगनजप, 
रप्िप थानकप , फख ्पाथ इ्यादी ठ कामी र्ूकाऱयाींचा मु्त सींचार नाजी. तथावप, या ठ कामी 
र्ूकारी आढीखन आ्यास िपीीच कारिाई करण्यात यपतप. 
(२) जप खरप नाजी. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(४) नागपखर शजर पोलीस आयु्तालय सींतग त र्ूकाऱयाींिर नन धं आमण्यासा घ सामास्ाक 
सुरषेपा विूाग, गुन्जप शाखा, नागपखर शजर यपथील पथकाींक खेन शजरातील धार्म कथीी, 
उपजारगनजप, रप्िप थानकप , फु्पाथ इ्यादी ठ कामी र्ूक मागमाऱयाींिर र्ूषेपा रकानत ींधक 
कायदा, कलम ४ ि ५ सन्ियप कारिाई करण्यात यपतप. ाानपिारी, २०१५ तप सप् े्ं र, २०१५ या 
कालािधीम्यप एकख म ३५१ र्ूकाऱयाींिर कारिाई करण्यात आली आजप. 
(५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
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राज्यातील ग्रामपांचायतीना लेखा सांहहता लागू िरुनही अांमलबजाणी न झाल्याबाबत 
  

(३५)  ११६६४ (२२-१२-२०१५).   श्री.मिझफ्फर हिसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  
भाई जगताप, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाया ग्रामविकास विूागानप आधथ कदृष्या सषेपम ग्रामपींचायतीया कारूाराला र्शत 
लािण्यासा घ सन २०११ म्यप राज्यातील २७ जााराजखन सधधक ग्रामपींचायतीींना लपखा सींठजता 
लागख कप ली जोती, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, उ्त लपखा सींठजताींची सींमल ाािमी करण्याची ा ा दारी स्ा्जा पररीदाींिर 
सोपिण्यात आलपली ससखन ४ िीे उल ख्नजी सींमल ाािमी करण्यात आली नस्याचप माजप 
सप् े्ं र, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, उपरो्त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय,  
(४) सस्यास, चौकशीया सनुीींगानप सींठजतपची सींमल ाािमी करण्यासा घ शासनानप कोमती 
काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(५) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्रीमती पांिजा मिांड े (२९-०२-२०१६) : (१) मजाराषर ग्रामपींचायत लपखासींठजता, २०११ ग्राम 
विकास ि ालसींधारम विूागाया क्र.ग्रापींस-२००२/रका.क्र.१३५/वि्त-४, ठदनाींक १७ ऑ््ो र, 
२०१३ या सधधसखचनपसन्ियप रकार्स्द करण्यात आली आजप. 
(२) सशी  ा  शासनाया ननदश नास आलपली नाजी. 
(३), (४) ि (५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
  

___________ 
  

परभणी येर्ील लोिप्रतततनधी सोबत बैठि न घेणाऱया पोलीस  
अधधिाऱयाांविरुध्द िारिाई िरयाबाबत 

  

(३६)  ११७९२ (२३-१२-२०१५).   श्री.अब्दिल्लाखान दिराथणी, श्री.धनांजय मिांड,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासन पररपत्रक क्र.सींकीम  १००८/७८६८/रका.क्र.६१६/विशा-१ (स) ठदनाींक १४ ऑ््ो र, २००८ 
उपसधचि (विशपी) गनज विूाग, मुीं ई रकामामप कायदा ि सुव्यिथा स ाधधत रजािी तसपच 
समन्िय रजािा यासा घ पोलीस सधधषेपकाींनी लोकरकातीननधीींसो त दर तीन मठजन्याला  ै क 
घ्यािी ससप आदपश उपसधचि (विशपी), गनज विूाग याींनी पोलीस सधधषेपकाींना काढलपलप आजपत, 
जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, ्या पररपत्रकाचा सनादर करुन लोकरकानतननधीींशी  ै क ्ाीमाऱया पोलीस 
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सधधषेपक सनींत रोकेप, ननयती  ्कर याींची चौकशी करुन ्याींयािर कारिाई करािी सशी 
मागमी थाननक लोकरकानतननधी परूमी याींनी माजप सप् े्ं र, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान 
पोलीस मजासींचालक ि उपसधचि (विशपी), गनज विूाग, मुीं ई याींयाकेप कप ली आजप, जप जी खरप 
आजप काय 
(३) सस्यास, शासन आदपशाींचप पालन न करता मनमानी कारूार करमाऱया िरील दोन्जी 
पोलीस सधधकाऱयाींची चौकशी पुम  करुन ्याींयािर कारिाई करण्यात आली आजप काय, 
(४) नस्यास, सदरील चौकशी सुरु न करण्या ा त जोत ससलप्या विलीं ाची कारमप काय 
आजपत, 
(५) तसपच, दोीीींना पा घशी ेालण्यासा घ रकाशासकीय यींत्रमा िपी काढखन धोरम रा वित आजप 
काय ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०२-२०१६) : (१) जोय, जप खरप आजप. 
(२) जोय, 
(३) सन २०१४ म्यप लोकसूा, विधानसूा ननिेमुका, थाननक िराज्य सींथा ननिेमुका, 
पोलीस ूरती, सैन्य ूरती, सम, उ्सि कायदा ि सुव्यिथा  ींदो त ि इतर कामात व्यत 
सस्यानप त्कालीन पोलीस सधधषेपक याींना स्ा््यातील सदर  ै का पेता आलप्या नाजीत. 
त्कालीन पोलीस सधधषेपक जप परूमी स्ा््यातील सि  लोकरकानतननधी याींचप फोनिर ि ूप्ी 
पेऊन सतत सींपका त राजत ससत तसपच विधानसूा ननिेमुका ाा्यािर स्ा््यातील सि  

लोकरकानतननधी याींची ्याींनी सनौपचारीक  ै क  ोलािली जोती. ्याम्यप सि  
लोकरकानतननधीक खेन स्ा््यातील कायदा ि सुव्यिथा सुधारण्याकरीता ्याींया सो त चचा  
करण्यात आली जोती. तसपच स्ा््यातील सि  लोकरकानतननधीशी तप सतत सींपका त राजत ससत. 
ि ्याींयाशी िपीोिपीी स्ा््यातील कायदा ि सुव्यिथपया रकाश्ना विीयी चचा  करीत ससत. 
यात मुद्दाम ्ाीा्ाीीचप धोरम सिलींब लप नाजी. तसपच परूमी पोलीस दलातफे 
ठद.१९.०८.२०१५ ि ठद.२८.१२.२०१५ रोाी  ै कीचप आयोान करण्यात आलप जोतप. सदर  ै कीस 
स्ा््यातील सि  लोकरकानतननधीींना ननमींत्रम दपण्यात आलप जोतप. सदर  ै कीस एकजी 
लोकरकानतननधी जार राठजलप नाजीत. तसपच सन २०१६ चा लोकरकानतननधीींया  ै कीचा काय क्रम 
ननस्श्चत कप ला आजप. ्यामीुप कारिाई करण्याचा रकाश्न उद्भित नाजी. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 
(५) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

राज् य शासनाच् या विविध विभागात मागासिगायाांच्या पदाांचा अनिशषे भरयाबाबत 
  

(३७)  १२६०३ (२३-१२-२०१५).   श्री.रामनार् मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिथ हहरे :   
सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासना या विविध विूागात मागासिगीयाीं या सुमारप २९६६१ पदाींचा सनशुपी 
सस् याची  ा  नकुतीच ननदश नास आली आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) दरिीी सरीसपिा ि पदोन् नतीनप पदप ूरण् याकेप शासनाचप दलु षेप जोत सस् यानप सनशुपी 
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िाढतच आजप, जप खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, राज् य शासना या ग्-स मधील ककती पदाींचा सनुशपी आजप ि ् याम् यप 
सनुसखधचत ााती, सनुसखधचत ामाती, वि.ाा.ू.ाा. विशपी मागास रकािग  इ् यादी पदाींचा ककती 
सनुशपी आजप, 
(४) तसपच ग्  , क ि े म् यप सरीसपिा ि पदोन् नतीनप ूरण् यासा घ पात्र उमपदिार उपल ध 
ससतानाजी पदप न ूर् यामीुप स् या सनुशपी ककती आजप, 
(५) मागासिगीयाींचा सनुशपी पखम  करण् यासा घ शासनानप कोमती उपाययोाना कप ली आजप ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२२-०१-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) ठद. ३१.३.२०१४ सखपर ग्-स तप 
ग्-े मधील सुमारप २९६११ इतका मागासिगीयाींचा सनुशपी आजप. यापैकी ग्-स म्यप 
स.ााती-८६५, स.ामाती-८८०, वि.ाा.ू.ा.-८२६ ि वि.मा.रका.२५१ ससा सनुशपी आजप. 
    एकख म सनुशपीापैकी ग्- -३४२१, ग्-क-१५६३१ ि ग्-े-६९४३ इतका सरीसपिा ि 
पदोन्नतीमधील सनुशपी आजप. 
     मागासिगीयाींचा शासकीय सपिपतील सनुशपी ूरण्याया विशपी मोठजमपस शासन ननम य 
ठदनाींक २१ ऑग्, २०१३ सन्ियप ठदनाींक ३१ माच , २०१४ पयतं मुदतिाढ दपण्यात आली 
जोती. 
(५) शा.नन.ठद. ३ ाखन, २०१४ सन्ियप ग्-स तप ग्-े सींिगा तील सरीसपिपची पदप ूरण्यासा घ 
विठजत कप लपली रकानतिीी मींाखर पदाींया कमाल ३ ््कप ची मया दा रद्द करण्यात आली आजप. 

सनुशपीाची पदप ूरण्यासा घ सि  रकाशासकीय विूागाींना िपीोिपीी सखचना दपण्यात 
आ्या आजपत. 
  

___________ 
  

राज्यात आहदिासी बहिल जजल््यात, अनिसूधचत के्षत्राबाहेर अनिसूधचत जमातीसाठी  
७ टशनिे आरक्षण लागू िरयाबाबत 

  

(३८)  १२६८५ (२३-१२-२०१५).   डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मा. राज्यपाल याींचप सधधसुचनपनुसार सनुसखधचत षेपपत्रातील सुननस्श्चत कप लपली १२ सींिगा तील 
पदप थाननक सनसुखधचत ामातीतील उमपदिाराींमधखन ूरण्याया सनुीींगानप कराियाया 
काय िाजी सींदूा त सामान्य रकाशासन विूागाकेील शासन ननम य क्र. ीसीसी-
२०१४/रका.क्र.२१३ए/१४/१६- , ठदनाींक ५ माच , २०१५ सन्ियप आठदिासी  जुल स्ा््यात 
सनुसखधचत षेपपत्रा ाजपर सनुसखधचत ामातीसा घ ७ ््कप  आरषेपम लागख करमप सींदूा तील विठजत 
माग दश क त्िप ााठजर करण्यत आली आजपत, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, उ्त शासन ननम यात नमुद १२ सींिगा तील पदप सनुसखधचत षेपपत्रातील थाननक 
सनुसखधचत ामातीया उमपदिाराींमधखन ूरमप आणम सनसुखधचत षेपपत्रा ाजपर सनुसखधचत ामातीसा घ 
७ ््कप  आरषेपम या शासन ननम यान्ियप लागख करण्यात आलपलप आजप, जप जी खरप आजप काय, 
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(३) सस्यास, नार्शक, धुीप, नींदरु ार, ाीगाींि ि सजमदनगरसज सन्य ८ सशा एकख म १३ 
स्ा््याींम्यप सनुसखधचत षेपपत्राचा समािपश जोतो, जप जी खरप आजप काय, 
(४) सस्यास, सनुसखधचत षेपपत्राम्यप समाविष् ससलप्या तालु्याींची/गािाची खात्री सि  
सीं ींधधत रकाशासकीय विूागाींनी आठदिासी विकास विूागाक खेन करािी, तसपच आठदिासी 
विकास विूागानप सदर गािाींची सद्य:स्थती दश विमारी तालुकाननजाय यादी सि  विूागाींना 
उपलध करुन द्यािी, ससपजी ननदेश शासनाक खेन या शासन ननम याद्िारप दपण्यात आलप आजपत, 
जप जी खरप आजप काय, 
(५) सस्यास, रकातुत शासन ननम याची रका्यषेप सींमल ाािमी सद्याप ाालपली नाजी, ि 
सीं ींधधत विूागाक खेन शासनाकेप या ा त सधधक माग दश नाची विचारमा करण्यात आली, जप 
जी खरप आजप काय, 
(६) सस्यास, सनुसखधचत षेपपत्रात ि सनसुखधचत षेपपत्रा ाजपर समाविष् गािप, सनुसखधचत 
ामातीसा घया आरषेपमाया रकामामा ा त तसपच रकातुत शासन ननम याचप सींमल ाािमी ा त 
सींभ्रम सस्यानप या ा त शासनाक खेन कोमतप माग दश न करण्यात आलप िा यपत आजप ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०१-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) जोय. 
(५) ि (६) शासन ननम य क्र. ीसीसी-२०१४/रका.क्र.२१३ए/१४/१६- , ठदनाींक २६ ाखन, २०१५ सन्ियप 
माग दश न करण्यात आलप आजप. सदर शासन ननम याची सींमल ाािमी करताींना, विूागाींना 
यपमाऱया सेचमी ा त आठदिासी विकास विूागाशी स्लामसलत करुन िपीोिपीी माग दश न 
करण्यात यपतप. 

___________ 
  

विक्रयिराची िसूली िरयाबाबत 
 (३९)  १२९७८ (१२-१२-२०१५).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफथ  भाई जगताप, श्री.मिझफ्फर हिसैन सय्यद : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००९-१० म्यप ३१ रकाकरमात विक्रीकराची ३५० को्ी रुपयाींची िसखली ाालपली नाजी, 
जप खरप आजप काय, 
(२) तसपच उ्त विक्रीकराची िसखली ाालपली नस्यामीुप कॅगनप आप्या सजिालात रकानतकख ल 
शपरप ठदलपलप आजपत, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, उ्त ३५० को्ी रुपयाींची विक्रीकराची िसखली न करण्याची कारमप काय आजपत, 
(४) सस्यास, या रकाकरमी शासनानप कोमती कारिाई कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(५) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. सिधीर मिनगांटीिार (११-०२-२०१६) : (१) जोय. 
(२) उपरो्त रकाकरमातील काय िाजी ा त कॅगनप विचारमा कप लपली आजप. 
(३) िसुलीची काय िाजी सुरु आजप. 
(४) उपरो्त सींदूा धधन विीयानसुार सादर करण्यात यपतप की, मजालपखापाल (कॅग) याींनी काजी 
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िसुली रकाकरमाींची पेताीमी करून ्याचा समािपश मजालपखापाल (कॅग) याींया िी  २००९-१० 
चा सजिाल क्र.८ या सजिालात कप लपला ससखन सदर रकाकरमाींचा सनुपालन सजिाल 
मजालपखापाल याींना दपण्यात आलपला आजप. सदर सजिाल लोकलपखा सर्मतीपुढप सादर जोमप 
नाीकया काीात सपपषितषेपत आजप. 
(५) लागख नाजी. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण स्र्ातनि स्िराज्य सांस्र्ाांना चौदाव्या िें द्रीय वित्त आयोगाच्या 
लशफारशीनिसार तनधी उपलब्ध िरुन देयाबाबत 

 (४०)  १२९८९ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती हिस्नबानू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सिभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  भाई जगताप, श्री.मिझफ्फर हिसैन 
सय्यद : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ग्रामीम थाननक िराज्य सींथाींना चौदाव्या कें द्रीय वि्त आयोगाया 
र्शफारशीनसुार सन २०१५-२०१६ या आधथ क िीा त ानरल  पर्सक गे्र्या पठज्या जप््यापो्ी 
दपण्यात यपमारा ८११ को्ी ६६ लाख रुपयाींचा ननधी कें द्र शासनानप राज्य शासनास ठदलपला आजप, 
जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, ्याचप वितरम कप व्जा, कशारकाकारप ि कोम्या ननकीाींनुसार करण्यात आलपलप 
आजप, 
(३) सस्यास, उ्त खचा ची काय प्दती ननस्श्चत करण्यात यपईपयतं उ्त ननधी खच  करु 
नयप सशा सखचना राज्य शासनानप स्ा्जा पररीदाींना ठदलप्या आजपत, जप जी खरप आजप काय, 
(४) सस्यास, ननधी खचा या सखचना स्ा्जा पररीदाींना दपण्यात आ्या आजपत काय, 
सस्यास ्याचप िरुप काय आजप ? 
श्रीमती पांिजा मिांड े(२९-०२-२०१६) : (१) जोय. जप खरप आजप. 
(२) ग्रामविकास विूागाया क्र.चौविआ२०१५/रका.क्र.२६/वि्त-४, ठदनाींक १६ ाुल,ै २०१५ या 
शासन ननम यान्ियप विठजत कप लप्या ननकीानुसार कें द्र शासनाक खेन रकााप्त चौदाव्या कें द्रीय वि्त 
आयोगाया सन २०१५-२०१६ या आधथ क िीा या ानरल  पर्सक गे्र्या ननधीचप वितरम 
ठदनाींक १६ ालु,ै २०१५ रोाी सि  स्ा्जा पररीदाींना (ग्रामपींचायत तरासा घ) सथ सींक्पीय 
वितरम रकामालीद्िारप ( ीम्सद्िारप) करण्यात आलप आजप. 
(३) सदर ननधीया विननयोगासीं ींधी काय प्दती विशद करमारा शासन ननम य ितींत्रपमप 
ननग र्मत करण्यात यपत सस्यानप ससा शासन ननम य ननग र्मत जोईपयतं सदर सनुदानातखन 
कोमताजी खच  करण्यात यपऊ नयप, सशा सखचना ठदनाींक १६ ाुल,ै २०१५ या शासन 
ननम यान्ियप दपण्यात आ्या जो्या. 
(४) चौदाव्या कें द्रीय वि्त आयोगाया ननधीचा विननयोग ग्रामपींचायतीींनी, ्याींयाकेप 
सोपविण्यात आलप्या मुलूखत सुविधा ननयर्मतपमप ि रकाूािीपमप दपण्यासा घ कराियाचा आजप. 
्यासनुीींगानप कें द्र शासनाया माग दश क सखचना विचारात पेऊन चौदाव्या वि्त आयोगाया 
पठज्या आधथ क िीा या वितरीत ननधीतखन ग्रामपींचायतीींनी घ्याियाची विकास कामप, ्याचप 
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ननयोान ि कामप पेण्यासा घ सनुसराियाची काय प्दती या सींदूा तील माग दश क सखचना 
ठदनाींक २१ डेसें र, २०१५ या शासन ननम यान्ियप दपण्यात आ्या आजपत. ्यानुसार ननधी 
खच  करण्यास सनुमती दपण्यात आली आजप. 
  

___________ 
  

सातारा जजल््यातील जजल्हा रुणालयात ििथ रोग रुणाांसाठी बा्यरुण  
विभाग सिरु िरयाबाबत 

 (४१)  १३२०४ (२२-१२-२०१५).   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मिझफ्फर हिसैन सय्यद : सन्माननीय सािथजतनि आरो य 
आणण िि टि ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा स्ा््यातील क्राींनतर्सींज नाना पा्ील स्ा्जा रुग्मालय ि कन षमा इस्न्््यख् ऑफ 
मपडेकल सायन्स, कराे याींयातफे यपथील स्ा्जा रुग्मालयात मठजन्याया पठज्या ि नतसऱया 
गुरुिारी कक रोग रुग्माींसा घ  ा्यरुग्म विूाग सुरु करण्यात यपमार सस्याचप माजप सप् े्ं र, 
२०१५ म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, जा कक रोग  ा्यरुग्म विूाग सुरु करण्या ा त शासनानप कोमती काय िाजी 
कप ली आजप िा करण्यात यपत आजप, 
(३)  नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
डॉ. दीपि सािांत (२४-०२-२०१६) : (१) ि (२) जोय, जप खरप आजप. 
        सातारा स्ा््यातील क्राींनतर्सींज नाना पा्ील स्ा्जा रुग्मालय, सातारा यपथप कन षमा 
इस्न्््यख् ऑफ मपडेकल सायन्स, कराे, स्ा्जा सातारा याींचप माफ त कक रोग रुग्माींसा घ 
 ा्य रुग्म विूाग ठदनाींक ३.९.२०१५ पासुन सुरु करण्यात आलपला आजप. यपथप कन षमा 
इस्न्््यु् ऑफ मपडेकल सायन्स, कराे यपथील त् ेॉ््राींमाफ त दर मठजन्याया पठज्या 
ि नतसऱया गुरुिारी  ा्य कक रोग रुग्माींची तपासमी करण्यात यपत ससखन ठदनाींक ३.९.२०१५ तप 
ठद.१५.११.२०१५ या कलािधीत ४४ रुग्माींची तपासमी करण्यात आली आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
  

जजल्हाधधिारी औरांगाबाद िायाथलयाांतगथत ररशनत पदासाठी घेयात  
येणाऱया पररक्षा रद्द िरयाच्या मागणीबाबत 

  

(४२)  १३३३६ (२१-१२-२०१५).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मिांड,े 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्ा्जाधधकारी षरींगा ाद काया लयाींतग त रर्त पदाींसा घ रवििार, ठदनाींक १३ सप् े्ं र, 
२०१५ रोाी िा ्यासमुारास पेतलप्या लपखी पररषेपाम्यप रकाश्न पबत्रका १०० माका ची तर उ्तर 
पबत्रका ८० माका ची सस्यानप सदर पररषेपाच रद्द करमपसा घ मागमी जोत आजप, जप खरप आजप 
काय, 
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(२) सस्यास, सनुक्रमप मरा घ, इींग्राी,  ौ्दीक षेपमता ि सामान्य्ान ससप समान २५ माक  
रकामामपची पररषेपा जोती तर ८० माका चीच उ्तर पबत्रका सस्यानप सामान्य ्ानाची उ्तर 
र्लठजण्याचा माग च  ींद ााला, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, उ्त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय ि सदर पररषेपा रद्द करुन 
परत पररषेपा पेण्यासा घ कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
  
श्री. एिनार्राि खडसे (१६-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) षरींगा ाद स्ा्जा मजसखल 
आथापनपिरील तला घ सींिगा तील १० रर्त पदप ूरण्यासा घ ठदनाींक १४ ाखन, २०१५ रोाी 
ााठजरात रकार्स्द करुन पात्र उमपदिाराची ठदनाींक १३.९.२०१५ रोाी लपखी पररषेपा आयोस्ात 
करण्यात आली जोती. तथावप, या कामी ननयु्त करण्यात आलप्या सर्ूकता  सींथपनप सदर 
परीषेपपसा घ १०० गुमाींया रकाश्नपबत्रकप सा घ ८० गुमाींची सदोी उ्तरपबत्रका पुरवि्यामुीप, ताींबत्रक 
कारमाति स्ा्जा ननिे सर्मतीनप सदरची परीषेपा रद्द करण्यात आलपला आजप ि रद्द कप ली. 
सदर रद्द कप लपली लपखी परीषेपा मजाराषर राज्य परीषेपा पररीद, पमुप याींचपकेप सोपिखन, ठदनाींक 
११.१०.२०१५ रोाी सुरीीत ि सनुनयोस्ात प्दतीनप फप र लपखी परीषेपा पेण्यात आली आजप. 
तसपच सीं ींधधत सर्ूकता  सींथपचा करारनामा रद्द करण्यात आलप्या पररषेपपचा खच  सीं ींधधत 
सर्ूकता  सींथपक खेन िसखल करण्या ा तची काय िाजी सनुसरण्यात आली आजप. 
(४) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी 

___________ 
दापोली (जज.रायगड) तालिशनयातील ग्रामपांचायतीांना जांटरनेट सिविधा देयाबाबत 

 (४३)  १३६९४ (२२-१२-२०१५). श्री.सितनल तटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (स्ा.रायगे) तालु्यातील १०६ ग्रामपींचायतीपैंकी सिघ्या ४७ ग्रामपींचायतीकेप 
इीं्रनप् सुविधा आजप ि  ाकी ५९ ग्रामपींचायती सद्याप ऑनलाईन सुविधपपासखन िींधचत आजपत, 
जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, उ्त रकाकरमी शासनानप चौकशी कप ली आजप काय, 
(३) सस्यास, चौकशीत काय आढीखन आलप ि तदनसुार शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा 
करण्यात यपत आजप, 
(४) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्रीमती पांिजा मिांड े (२४-०२-२०१६) : (१) दापोली तालु्यातील १०६ पैकी ४८ ग्रामपींचायती 
म्यप इीं्रनप् सुविधा उपलध आजप. उि ररत ५८ ग्रामपींचायतीम्यप आिश्यक षेपमतपची इीं्रनप् 
सुविधा उपलध नाजी. 
(२) ि (३) जोय, 
     इीं्रनप् सुविधा नसलप्या ग्रामपींचायतीचप ऑनलाईन काम लगतया इीं्रनप् सुविधा 
ससलप्या ग्रामपींचायतीम्यप सथिा पींचायत सर्मतीम्यप करण्यात यपतप. 
     स्ा्जा पररीद र्नाधगरीक खेन ूारत सींचार ननगम र्लर्म प्े ( ी.एस.एन.एल) केप 
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इीं्रनप् नसलप्या ग्रामपींचायतीना इीं्रनप् ि दरु्िनी सपिा उपलध करुन दपण्या ा त 
पा पुरािा करण्यात यपत आजप. तसपच नॅशनल ऑप््ीकल फाय र नप्िक  (NOFN) सींतग त 
राज्यातील सि च ग्रामपींचायतीना ऑप््ीकल फाय र नप्िक द्िारप उच षेपमतपची इीं्रनप् सपिा 
उपलध करुन दपण्याची काय िाजी सुरु ाालपली आजप. ्यात दापोली तालु्यातील सि  
ग्रामपींचायतीनाजी सुविधा उपलध जोमार आजप. 
(४) विलीं  ाालपला नाजी. 

___________ 
 

नागपूर येर्ील देशी ि विदेशी दारुचे दििाने अतनयलमत िेळेपयथत सिरू असल्याबाबत 
 (४४)  १३९३१ (२१-१२-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.लमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शिल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपखर शजरात दपशी ि विदपशी दारुचप दकुानप ककती आजपत, 
(२) सस्यास, सदर दकुानाींकररता सुरु करण्याची ि  ींद करण्याची िपी मया दा आजप काय, 
(३) सस्यास, नागपखर यपथप ककती ब यर शॉप परिानगी नप सुरु आजपत, 
(४) सस्यास, राज्य उ्पादन श्ुक विूाग, नागपखर यपथप सधीषेपकपद रर्त आजप, जप खरप काय, 
(५) सस्यास, सदर दकुानप सकाीी ६ िााता सुरु जोत ससखन ्या ा त नागरीकाींनी तक्रार 
कप ली ससतानाजी ्यािर कारिाई कप ली ाात नाजी, जप खरप आजप काय, 
(६) सस्यास उ्त रकाकरमी शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, 
(७) नस्यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. एिनार्राि खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) नागपखर शजरात सन २०१५-२०१६ या िीा त काय रत 
दपशी ि विदपशी दारुची दकुानप खालीलरकामामप आजप. 
      १) सीएल-२ सनु्प्ती-१६ 
      २) सीएल-३ सनु्प्ती-१२१ 
      ३) एफएल-१ सनु्प्ती-१७ 
      ४) एफएल-२ सनु्प्ती-९४ 
      ५) एफएल/ ीआर-२ सनु्प्ती-७७ 
      ६) एफएल-३ सनु्प्ती-३२८ 
(२) जोय. 
(३) नागपखर शजरात सन २०१५-२०१६ म्यप  ीसर शॉपी ची ७७ सनु् प््या काय रत आजपत. 
(४) जप खरप नाजी. 
     ठद.०५/१०/२०१५ पासखन सदर पद ननयर्मत िरुपात ूरण्यात आलप ससखन यापखिी सदर 
पद सनतरर्त काय ू ारानप काय रत जोतप. 
(५) ि (६) सशा िरुपाची तक्रार रकााप्त ाा्यािर विशपी मोठजम रा िखन 
सनु्प्तीधारकाींविरु्द गुन्जप नोंदविण्यात आली आजपत तसपच मजाराषर दारु ींदी कायद्यातील 
ननयम ५४(१) (क) नसुार कारमप दाखिा नो्ीस  ाािण्यात आ्या आजपत. 
(७) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
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राज्यात धमाथदाय विभागातील ररशनत पदे भरणेबाबत 
 (४५)  १४४०० (२३-१२-२०१५). डॉ.अपूिथ हहरे : ठदनाींक ९ एवरकाल, २०१५ रोाी सूागनजाया 
प्लािर  पिण्यात आलप्या सताराींककत रकाश्नो्तराची यादी क्रमाींक पाच मधील रकाश्न क्रमाींक 
५२८० ला ठदलप्या उ्तराया सींदूा त सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) राज्यातील सामास्ाक, शैषेपणमक सींथाींसज दपिथानया विश्िताींया सा   दलासज (चेंा 
ररपो  ्) े्ना दरुुती, र्मीकती सींदूा तील सुमारप ७९,८१५ जाार रकाकरमप रकालींब त सस्याचप 
माजप ऑग्, २०१५ म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस्यास, राज्यातील आ जी विूागीय धम दाय सजआयु्त काया लयातील एकख म 
१,४३,१९६ रकाकरमप िीा नुिीे विविध विूागात रकालींब त सस्याचप दपखील माजप ऑग्, २०१५ 
म्यप िा ्यादरम्यान ननदश नास आलप आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस्यास, राज्यातील विविध स्ा््याींमधील धमा दाय उपायु्त सींिगा तील रर्त 
ससलप्या उि ररत ३ पदाींपैकी १ पद मजाराषर लोकसपिा आयोगाक खेन तसपच २ पदप न्यानयक 
सपिपतील सधधकाऱयाींया रकानतननयु्तीनप ्याचरकामामप सजायायक धमा दाय आयु्त सींिगा तील 
उि ररत रर्त पदाींपैकी २ पदप मजाराषर लोकसपिा आयोगाक खेन िा न्यानयक सपिपतील 
सधधकाऱयाींया रकानतननयु्तीनप ूरण्यासीं ींधीची सुरु ससलपली काय िाजी पुम  ााली आजप काय, 
(४) सस्यास, राज्यात धमा दाय विूागातील रर्त ससलपली पदप ूरण्यात आली आजपत काय, 
(५) नस्यास, रकालींब त रकाकरमाींचा ालद गतीनप ननप्ारा करण्यासा घ शासनानप रर्त पदप 
ूरण्या ा त कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप ? 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-०१-२०१६) : (१) ऑग्, २०१५ सखपर ७५५४८  दल सा  रकालींब त जोतप. 
(२) राज्यातील आ जी विूागीय धमा दाय सज आयु्त ि ्याींचप सधधप्याखालील 
काया लयाींकेप ऑग्, २०१५ सखपर १,३२,३८२ रकाकरमप रकालींब त जोती. 
(३) धमा दाय उप आयु्त सींिगा तील १ पद मजाराषर लोकसपिा आयोगाक खेन र्शफारस कप लप्या 
उमपदिाराया ननयु्तीनप ि १ पद न्यानयक सपिपतील सधधकाऱयाया रकानतननयु्तीनप ूरण्यात 
आलप आजप. 
     सजायक धमा दाय आयु्त सींिगा तील २ पदप मजाराषर लोकसपिा आयोगाक खेन र्शफारस 
ाालप्या उमपदिाराींया ननयु्तीनप ूरण्यात आली आजपत. 
(४) ि (५) धमा दाय आयु्त याींया आथापनपिरील मींाखर पदाींपैकी रर्त ससलपली पदप 
ूरण्यात आली नसली तरी ्या ा त रकाकक्रया चालख आजप. 
     धमा दाय आयु्त याींया आथापनपिरील ग्-क सींिगा तील पदाींकररता सपिा रकािपश 
ननयमानुसार विठजत सपिा रकािपशो्तर परीषेपपची काय िाजी धमा दाय आयु्त काया लयाक खेन सुरु 
ससखन परीषेपपची काय िाजी ाा्यानींतर पदोन्नती को्यातील रर्त पदप ूरण्यात यपमार आजपत 
तसपच काजी निननर्म त पदाींचप सपिा रकािपश ननयम मान्यतपसा घ सादर करण्यात आलप ससखन 
मान्यता रकााप्त ाा्यानींतर रर्त पदप ूरण्याची आिश्यक काय िाजी करुन सदर रर्त पदप 
ूरण्यात यपतील. 

___________ 
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मिांबईतील आयिथमान सांपलेल्या जमारतीांिर िराियाची िायथिाही 
 (४६)  ४९००४ (०३-०७-२०१४).   अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई मजानगरपार्लकप नप कप लप् या सिेषेपमात ३२ जाार ४२९ इमारतीचप आयुमा न सींप् याचप 
माजप माच , २०१४ म् यप िा ् यादरम् यान ननदश नास आलप आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, उ् त आयमुा न सींपलप् या इमारतीींपैकी ककती इमारतीींिर काय िाजी कप ली िा 
करण्यात यपत आजप ि ककती इमारतीिर काय िाजी करण् याचप  ाकी आजप, 
(३) सद्याप कोमतीच काय िाजी करण् यात आली नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१६) : (१)  नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप नप कप लप्या सिेषेपमात ३२ 
जाार ४२९ इमारतीींचप आयुमा न सींप्याचप माजप माच , २०१४ म्यप िा ्या दरम्यान आढीखन 
आलप आजप, जप खरप नाजी. 
     तथावप,  नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप या विविध विूाग काया लयानप ्याींया विूागातील 
मोेकीीस आलप्या / धोकादायक (C-१) श्रपमीमधील इमारतीींची पाजमी कप ली ससता, ४०५ 
खाागी इमारती, १२७ मजानगरपार्लका इमारती ि ५२ शासन (म्जाेा) इमारती सशा एकख म 
५८४ इमारती धोकादायक आढीखन आ्या आजपत. 
(२) मोेकीीस आलप्या धोकादायक (C-१) श्रपमीम्यप मोेमाऱया एकख म ५८४ इमारतीींपकैी ७० 
इमारती  नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप माफ त ननषकार्सत करण्यात आ्या आजपत. तसपच २८९ 
इमारतीिर ननषकार्सत करण्यात आ्या आजपत. तसपच २८९ इमारतीींिर ननषकासनाची काय िाजी 
सुरु ससखन ्यापैकी ६ इमारतीींचप सींशत: ननषकासन सुरु आजप. इमारत ररकामी करण्याची 
काय िाजी सुरु कप लप्या इमारतीींची सींख्या ५२ आजप ि दरुुती सुचविलप्या इमारतीींची सींख्या 
११६ आजप. 
     उि ररत खाागी इमारतीीं ा त, इमारतीींिर  ाािलप्या नो्ीशीया सनुीींगानप  नजन्मुीं ई 
मजापार्लकप क खेन काय िाजी करण्यात यपत आजप. तसपच मजापार्लका इमारतीीं ा त आिश्यक ती 
काय िाजी करण्यात यपत आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

िालशम जजल् ्यात होणा-या अपघातास प्रततबांध िरयासाठी  
रामा िेअर यितनट स्र्ापन िरयाबाबत 

 (४७)  ४९१११ (२०-०६-२०१४).   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािथजतनि आरो य ि 
िि टि ांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िार्शम स्ा् ्यात जोमा-या सपेातास रकानत ींध करमप ा त शासनानप रामा कप सर युनी् 
 थापन करण् याचा ननम य माजप ाानपिारी, २०१४ म् यप िा ् यादरम् यान पेतला आजप, जप खरप आजप 
काय, 
(२) सस् यास, उ्त रकाकरमी शासनानप कोमती काय िाजी कप ली िा करण् यात यपत आजप, 
(३) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
डॉ. दीपि सािांत (२२-०१-२०१६) : (१) ठदनाींक २७.२.२००८ या शासन ननम यासन्ियप िार्शम 
स्ा््यात २०० खा्ाींया रुग्मालयाम्यप १० विशपीोपचार कषेपाम्यप रामा कप सर युनी् थापन 
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करण्यास मींाुरी दपण्यात आली आजप. 
(२) िार्शम यपथील २०० खा्ाींया स्ा्जा रुग्मालयात आथेवपेीक ऑपरपशन धथए्र उपलध 
आजप. िार्शम यपथील स्ा्जा रुग्मालयात ितींत्र २० खा्ाया रामा कप सर युनन्या 
 ाींधकामा ा त काय िाजी सुरु आजप. 
(३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

मौज ेिािे (ता.खेड, जज.रत् नाधगरी) येर्े महहलाांसाठी ५० खाटाांच ेरु णालय बाांध याबाबत 
 (४८)  ४९२०० (२०-०६-२०१४).  अॅड.अतनल परब : सन्माननीय सािथजतनि आरो य ि िि टि ांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौाप िािप (ता.खपे, स्ा.र् नाधगरी) यपथप ५० खा्ाींचप मठजलाींसा घ रुग् मालय  ाींधण् यासा घ 
मींाुरी र्मीण् या ा तचा रका ताि शासन तरािर रकालींब त आजप, जप खरप आजप का, 
(२) सस् यास, या ा त कोमती काय िाजी करण् यात आली िा करण् यात यपत आजप, 
(३) नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
डॉ. दीपि सािांत (१२-०२-२०१६) : (१) जप खरप नाजी. 
(२) ि (३) रकाश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाजी. 

___________ 
 

चना रोड (मिांबई) येर् ेधात ूखरेदी-विक्रय िरणाऱया व् यािसातयिाची लनलाईन बँकिां गच् या 
माध् यमातून िेलेली फसिणूि 

 (४९)  ५१११६ (०३-०७-२०१४).   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चनी रोे (मुीं ई) यपथप धातख खरपदी-विक्री करमारप ठदनपश ूींेारी या व् यािसानयकाीं या  ेक 
खा् याींिर जॅकस नी ऑनलाईन  ेककीं ग या मा् यमातखन त  ल सात लाख रूपयाींची र् कमपची 
फसिमखक कप ् याची े्ना माजप माच , २०१४ म् यप ननदश नास आली आजप, जप खरप आजप काय, 
(२) सस् यास, यारकाकरमी धगरगाींि यपथील व् जी.पी.रोे पोलीस  ाण् यात गुन् जा दाखल करण् यात 
आला आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सस् यास, यारकाकरमी चौकशी करण् यात आली आजप काय, ् यात काय आढीखन आलप, 
(४) तद्नुसार कोमती काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१६) : (१) ि (२) जोय, जप खरप आजप. 
(३) कफया दी याींचप पैसप रान्सफर ाालपलप इींेसईे  केप चप खातप जप ठद्ली ि ायपखर यपथील 
सस्याची माठजती रकााप्त ााली ससखन तसपच र्कम ज्या ए.्ी.एम.सें्र मधनु काढण्यात 
आली आजप ्याचप सी.सी.ठ्.व्जी. फु प्ा रकााप्त करण्यात आलप आजप. 
(४) सदर गुन््याया पुढील तपासाया सनुीींगानप पोलीस पथक ठद्ली ि ायपखर यपथप 
पा विण्यात यपत ससखन आरोपीींना स्क करण्याचप रकाय्न सुरु आजपत. 

___________ 
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मिांबईतील डीएनझडे एांटरप्रायझसेला अनिज्ञापन मांजिरी आदेश दे याबाबत 
 (५०)  ५१९२७ (०३-०७-२०१४).   श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मिख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनानप ि आयु् त,  नजन् मुीं ई मजानगरपार्लका याींनी ननयमारकामामप ठदलप् या 
परिानगीनुसार ेीएनापे  इीं्ररकाायापसनप लाला लापतराय माग , मुीं ई यपथील शासना या 
मालकी या ाागपिर ३० X२० फख ्ाचा ााठजरात फलक लािण् या ा तचा सा  मजानगरपार्लकप  या 
धोरमातील तरतखदीींना सनसुरुन राज् य शासना या इतर विूागा या र्मीविलप् या ना-जरकत 
रकामामपत्राींसज दपय र् कम ूरुन सनु्ापन र्मीण् याकररता ठदनाींक ५ ऑग ्, २०११ रोाी िा 
् यासुमारास िररष   ननररषेपक (सनु्ापन) ाी/दषितषेपम विूागास सादर कप लपला आजप, जप खर आजप 
काय, 
(२) सदरजखन सा  २ मठजन् यात ननकाली काढण् याचप माग दश क ननदपश ससताींनाजी ेीएनापे  
इीं्ररकाायापसनप सनु्ापन मींाुरीसा घ सादर कप लप् या साा स ३ िीे उल ख्नजी सद्यापजी 
सनु्ापन काया लयामाफ त मींाुरी आदपश काढण् यात आलपलप नाजीत, जप जी खरप आजप काय, 
(३) सनु्ापन काया लयामाफ त जोत ससलप् या ठदरींगाईमुीप राज् य शासन ि मजानगरपार्लका 
याींना र्मीमारा को्यिधी रुपयाींचा मजसखल  ुेत आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(४) ेीएनापे  इीं्ररकाायापसची शासन ि  नजन् मुीं ई मजानगरपार्लका याींनी मान् यता ठदलपली 
सदरजख न ती सनु्ापन विूागामाफ त गजाी ााली सस् यानप सनु्ापन मींाुरीचप आदपश 
काढण् यात विलीं  जोत आजप, जप जी खरप आजप काय, 
(५) ेीएनापे  इीं्ररकाायापसला सनु्ापन मींाुरी आदपश ् िररत दपण् या ा त शासनानप कोमती 
काय िाजी कप ली िा करण्यात यपत आजप, नस् यास, विलीं ाची कारमप काय आजपत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१६) : (१) जप खरप आजप. 
(२) जप खरप नाजी. ेीएनापे  इीं्ररकाायापस याींनी कप लपला सा   नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप या 
धोरमाया ननकीात नस्यामीुप नामींाखर करण्यात आला आजप ि या ा त सीं ींधधत 
ााठजरातदारास ठदनाींक ०९.०७.२०१४ रोाी कीविण्यात आलप आजप. 
(३) जप खरप नाजी. 
(४) ि (५) जप खरप नाजी. ेीएनापे  एीं्ररकाायापसचा सा   नजन्मुीं ई मजानगरपार्लकप माफ त 
नामींाखर करण्यात आला आजप. 

___________ 
 
 

 

विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण 
मिांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 
 

 

मुद्रमपखि  सि  रकाकक्रया मजाराषर विधानमींेी सधचिालयाया सींगमक यींत्रमपिर करण्यात आली आजप.  
मुद्रम : शासकीय म्यिती मुद्रमालय, मुीं ई. 


